MŰHELY

KÖNYVTÁRI INTERNET FIESTA 2009.

Idén is Internet Fiestára hívta a könyvtárakat az Informatikai és Könyvtári
Szövetség, 2009. március 23-31. között „Légy otthon az e-világban, hogy boldogulj e
világban!” – címmel.
Ebben az évben ünnepelte 10. születésnapját az Internet Fiesta. Célja az volt,
hogy minél szélesebb körben megismertesse a XXI. századi ügyintézés, tanulás,
tájékoztatás korszerű formáját, hasznos lehetőségeit. Hozzáférhetővé tegye az internetre
épülő új szolgáltatásokat, bemutassa az információszerzésre irányuló korszerű
módszereket.
Az ez évi Internet Fiestán három fő témakör kapott nagyobb hangsúlyt:
1. Könyvtárakból az Ügyfélkapun át
Ez a témakör igen széles, beletartoznak: az okmányirodák szolgáltatásai, adó-és
járulékbevallások, adóigazolás kérése, foglalkoztatottak bejelentése, nyugdíj eügyintézés, TAJ nyilvántartással kapcsolatos szolgáltatások, elektronikus felvételi,
stb…
2. Virtuális Könyvtár – virtuális szolgáltatások
Itt bemutatásra kerülhetett: Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK),
Elektronikus Periodika Adatbázis (EPA), NAVA, OSZK Digitális Könyvtár, Könyvtári
OPAC-ok, stb…
3. Könyvtárak az e-tanulásért
Minden olyan honlap, amely segíthet a tanulásban, kiemelve a következőket:
Nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok, ECDL gyakorló helyek, Online tanfolyamok,
Továbbtanulási és ösztöndíj adatbázisok, E-tanfolyamok, Nagyinet, Infosuli, stb.
Természetesen a könyvtárak lehetőséget kaptak arra is, hogy más hasznos
weboldalakat mutassanak meg az érdeklődőknek, hiszen a világháló rengeteg
lehetőséget nyújt. A különböző korosztályok számára ki-ki megtalálhatta a számára
fontosnak tartott témákat. Javasolták a könyvtáraknak, hogy programjaikba vonjanak be
különböző civil szervezeteket, oktatási intézményeket, annak érdekében, hogy minél
gazdagabb, színesebb programot tudjanak az érdeklődők felé közvetíteni.
A kistérségi könyvtárakat is szerették volna minél nagyobb számban bevonni a
Fiestába. Ennek érdekében a megyei ill. városi könyvtárakat kérték a koordinálásra.
A könyvtárak programjaikat 2009. március 2-10. között regisztrálhatták, a
http://fiesta.kjmk.hu weblapra.
A programok is sokfélék lehettek, különféle típusokba sorolták őket:
Kiállítás
Internetes játék, vetélkedő
Előadás, beszélgetés
Internetes szolgáltatások bemutatása, egyéb internetes programok
Ennek megfelelően a célközönség is meghatározott volt: kölyök, tini, felnőtt,
nagyi.
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A honlapon többféle szempont szerint lehetett tájékozódni a könyvtárak
programjairól: pl.: megyék, intézmények, időpontok, célközönség, rendezvények típusa,
témaköre.
A játékot kedvelőknek készültek az online-játékok. Ilyen volt pl.: „Csepptől az
óceánig”, „Játék a mamának – meglepi a babának”, „Mesélj Európa 2009”.
Zala megye könyvtárai is csatlakoztak a programhoz. A továbbiakban a József
Attila Városi Könyvtár rendezvényeit mutatom be:
Internet Fiesta a József Attila Városi Könyvtárban
Könyvtárunk idén is csatlakozott a már 10. éve megrendezésre kerülő
Könyvtári Internet Fiesta országos programjaihoz. Mi is szerettünk volna segítséget
nyújtani a mindennapi problémák megoldásában, az internet adta lehetőségek
megismertetésével, a weblapok használatának gyors elsajátításával.
Az Internet Fiesta ideje alatt újonnan beiratkozott olvasóinknak a beiratkozási
díjat elengedtük; továbbá ezen a héten 3 óra ingyenes Internet használatot biztosítottunk
az új beiratkozók részére.
Első dolgunk volt, hogy regisztráltuk programjainkat a fiesta honlapjára,
melyeket egyrészt projektoros vetítéssel oldottunk meg, előadás formájában. Minden
programismertetőnket eljuttattuk a helyi médiához is. A Stúdió 96.3 Zalaegerszeg új
rádiója lehetőséget adott az Internet Fiesta programjainak ismertetésére. Egyórás
délelőtti műsor keretében a hallgatók sok-sok információt hallhattak, ill. meghívást
kaptak a programjainkra.
Felnőtteknek szóló kínálatunk:
NETMAN „Elektronikus könyvtár”
E program keretében a kistérségi könyvtárosainkat hívtuk meg a könyvtárba.
Nekik adtunk ötleteket a keresésben, tájékoztatásban, eligazodásban. Próbáltunk
segíteni másoknak, hogy ők is tudjanak segíteni. Témáink: a Magyar Elektronikus
Könyvtár, a Elektronikus Periodika Adatbázis, az OSZK Digitális Könyvtár, és a
Könyvtári OPAC-ok voltak. Előadónak Kereki Juditot kértük fel.
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NETMAN – „Telezsák”
Mi érdekel az Interneten? Nagyon sok minden, például egy utazás, egy jó zene,
egy recept, egy horoszkóp: sorolhatnám tovább azokat a témákat, amelyekre ez az
előadás választ adott. Mindenkinek érdeklődési körére tekintettel lehetett kérni
információkat, persze nem a teljességre törekedtünk, inkább megmutatni azokat a
helyeket, amelyek érintették ezeket a témákat. Ez az óra a szórakoztatóbb időtöltést
hivatott bemutatni. Az előadó Gyurkóné Marton Beáta volt.

NETMAN – Haladunk a korral- elektronikus ügyintézés
Az emberben gyakran felmerül a kérdés: Hogyan tudnám megoldani otthonról
az elintézésre váró dolgaim az internet használatával? E kérdésre adtunk választ az
alábbi témákban: okmányiroda – gépjárműadó, személyigazolvány, lakcímkártya; TAJ
– nyilvántartással összefüggő szolgáltatások; APEH – magánszemélyek adóbevallása;
elektronikus felvételi. Ezt a programunkat Pusztaedericsen is megtartottuk. Az előadó
Szekeresné Farkas Matild volt.
Gyermekeknek szóló programjaink:
NETMAN – Csavargunk az információs szupersztrádán
A 6-10 éves korosztálynak tartottunk foglalkozásokat e címmel. Célunk az volt,
hogy bővítsük a gyermekek internetes látókörét. Ezek a foglalkozások szintén
projektoros kivetítéssel valósultak meg. Témáink: Javk.hu – ismerkedés a könyvtár
honlapjával; könyvkeresés otthon – online katalógusok; olvass a neten! – elektronikus
könyvtár; szórakozz a világhálón! – mesék, versek, dalok, animációk, képregények,
rajzfilmek, kifestők.
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Nagyon hasznosnak bizonyult, hogy megismertettük a honlapunkat a
gyerekekkel, sokan csak most tudták meg, hogy az otthoni internetről is milyen
könnyen lehet hosszabbítást kérni, vagy tájékozódni arról, ki milyen és hány darab
könyvet vitt ki könyvtárunkból.
Betekintettünk az Országos Széchényi Könyvtár honlapjára. Itt olyan sok
érdekes dolgot találtunk, hogy akár órákig is elidőzhettünk volna.
Olvastunk a neten, méghozzá részleteket könyvekből, mint pl. a Pál utcai
fiúkból.
Érdekességképpen megnézhettük ezt a művet rovásírással is. Ez egy kuriózum
volt a gyerekek számára, hiszen még nem láttak olyan művet, amely rovásírással íródott
volna.
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Természetesen a gyermekek számára mindig a szórakoztatóbb honlapoknak
volt a legnagyobb sikere. Sok-sok internetes oldallal ismerkedtünk meg, amelyeken
meséket olvastunk, vagy hallgattunk, ill. animációkat, rajzfilmeket, képregényeket
néztünk.
Természetesen a nagyobbakkal már zenét hallgattunk, ill. klipeket is néztünk. A
gyermekek körében nagyon népszerű volt ez az óra, annyira, hogy szombaton még
három osztály visszajött hozzánk a Fiestára. Az előadók: Jagasicsné Bogatin Mária és
Horváthné Jóna Mária voltak.
A nagyobbakra is gondoltunk: „Virtuális Ász” címmel rajz-és grafikai
pályázatot hirdettünk 10-14 és 14-18 éves diákok számára. Az alkotások készülhettek
bármilyen számítógépes rajz-grafikai program segítségével, A/4-es méretben.
A városban és környékén az informatikus pedagógusoknak írtunk levelet,
amelyben kértük őket, hogy segítsenek eljuttatni a hírt a gyerekekhez, ill. amennyiben
lehetséges órai keretek között rajzolják meg a „Virtuális Ász” személyét.
Március 26-ig e-mailben vártuk a rajzokat. Az eredményhirdetésre 2009.
március 27-én került sor. A rajzokat Borbás György tanár úr értékelte. Az első helyezést
Vaspöri Alex munkája érte el. A második helyezettek Németh Kitti, Révész Rebeka,
Lenner Nikoletta, Lukács Dávid voltak.
Az Internet Fiesta egy zárókonferenciával fejeződött be, amely 2009. március
31-én volt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban.
Ramháb Mária, az Internet Fiesta Programbizottság elnöke arról tartott
előadást, hogyan és miben fejlődött a Könyvtári Internet Fiesta egy évtized alatt. Szólt a
résztvevő könyvtárak számának növekedéséről, a programok sokszínűségéről és a
célközönség szerinti megoszlásról.
Alföldi István, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ügyvezető
igazgatója átadta a díjakat és az emléklapokat a résztvevő könyvtárak képviselőinek.
Mi is átvettük az emléklapunkat. Íme:

Horváthné Jóna Mária
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