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INTERNET FIESTA 2014. – A JÓZSEF ATTILA VÁROSI 

TAGKÖNYVTÁRBAN 

 
Az Informatikai és Könyvtári  Szövetség 2014. március 20. és 27. között 15. alkalommal 
rendezte meg az Internet Fiestát. A József Attila Városi Tagkönyvtár idén hetedik alkalommal 
csatlakozott ehhez a kíváló programsorozathoz. Az idei szlogen NET–KULTÚRA–
KÖNYVTÁR . Aktuálisnak és szerteágazónak találtuk az idei ajánlott témaköröket: filmek az 
interneten; e-book-ok a könyvtárakban; kapcsolattartás a neten;  internetes játékok, totók;  
netkultúra- mi illik és mi nem; emotikonok használata; képzőművészeti oldalak; irodalmi 
adatbázisok és tudástárak; zene és tánc az interneten; fotóművészet; stb. Kialakult 
programunkat szórólap formájában népszerűsítettünk, amelyet megkaptak a média képviselői 
is. 
Gyermekfilmek az Interneten 
Mesés weboldalakat kerestünk fel óvodásokkal és alsó tagozatosokkal. A korosztályuknak 
megfelelő tartalommal választottunk ki mesét, verset, mondókát, dalt, játékot, majd 
filmnézéssel zárult az óra. A filmekre szavazni lehetett a gyerekeknek, így A Frakk, a 
macskák réme  és a Magyar népmesék sorozatai lettek a legnépszerűbbek. Örültünk, hogy az 
óra végén ezeket a könyveket keresték és kölcsönözték a gyerekek.  Vidám, jó hangulatban 
teltek az órák. Sőt, már voltak osztályok akik dupla órára maradtak Internet Fiestázni. 
Jó tanácsok internetezőknek – Viselkedjünk az Interneten is! - összefoglaló címmel 3-4. 
osztályosoknak tartottunk foglalkozásokat. Kezdésképp bemutattuk honlapunkat, hisz az 
egyik kiemelt téma a könyvtár volt. A jó tanácsokat nemcsak tőlünk, könyvtárosoktól kapták 
a gyerekek, hanem segített nekünk Bigyoo is a honlapján található sok érdekes, szórakoztató 
és mégis, nagyon tanulságos videóival, animációival, ismertetőivel, sőt játékaival. A kisfilmek 
segítettek a gyerekkel megértetni, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek egy internetezőre és 
hogyan illik és kell nekik is viselkedniük az interneten. Összegzéssel zárult az óra, ahol a 
hallottakat, látottakat újra megbeszéltük. A nevetés, a vidámság elmaradhatatlan „kellékei” 
ezeknek az óráknak. 
Macedón tájak és kultúra – A Zala Volán Utazási Iroda ajánlásával – előadást tartott 
Pápai Sarolta 
Felnőtteknek tartott előadást A Dél szenvedélye alcímmel Pápai Sarolta. Macedónia 
nevezetességeivel, kultúrájával, ételeivel, az emberek bemutatásával, szeretetével nyűgözte le 
hallgatóit. A népes hallgatóság köréből remélhetőleg lesz, aki nyaralását, pihenését  
Macedóniába tervezi a nyárra, ennek az előadásnak köszönhetően.  
Kapcsolattartás a közösségi oldalakon. - Váradi László a T-Home munkatársa tartott 
előadást a témában.  A zalaháshágyi Könyvtári Információs és Közösségi Helyen zajlott a 
rendezvény. Teljesen megtelt a helyiség, olyan sok volt az érdeklődő.  A fókuszba kerülő 
FACEBOOK közösségi oldalról  előadónk alapos bemutatást tartott. A nagyon népszerű 
internetes oldalak nemcsak a fiatalok számára kedveltek annyira, egyre több  idősebb is 
szívesen használja ezeket. Fontosak ezek az előadások, hogy ők is élvezhessék, használhassák 
ezeket az weboldalakat, kapcsolatokat ápoljanak vagy keressenek. A résztvevők kérdésekkel 
bombázták a szakembert, aki megpróbált kielégítő válaszokat adni. Egyéniségével, 
érdekességek bemutatásával színesítette az előadást és lebilincselte a jelenlévők figyelmét. 
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