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INTERNET FIESTA A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI 
KÖNYVTÁRBAN 

 

Közös kincseink az interneten címmel került sor idén az Internet Fiestára március 17-24. 
között. A program célja, hogy a világhálón megtalálható online kulturális tartalmakat a 
könyvtárak megosszák az érdeklődőkkel, érdekes, informatív vagy játékos formában hívják fel 
a figyelmet a web nyújtotta lehetőségekre.  
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár évek óta bekapcsolódik az országos 
rendezvénysorozatba, így tettünk ebben az évben is. Februárban honlapunkon, a Zala Megyei 
Könyvtári Portálon tettünk közzé felhívást, felszólítva a zalai könyvtárakat, hogy 
csatlakozzanak a programhoz. Ezt követően elkezdődött a programok szervezése és 
népszerűsítése, amelyhez használtuk az országos projekt egységes arculatához készült logót és 
a különböző sablonokat. A programokat feltöltöttük az Internet Fiesta honlapjára 
(http://fiesta.kjmk.hu), valamint az intézményi honlapra, de készültek plakátok, szórólapok és a 
megyei sajtót is értesítettük a rendezvényeinkről. 
A megyében két városi könyvtár (Lenti és Keszthely) csatlakozott a rendezvénysorozathoz. A 
többi zalai programot a megyei könyvtár szervezte és bonyolította le. Intézményünkben 
összesen 34 rendezvény volt, ezen kívül a KSZR szolgáltatást igénybe vevő településeinken 19 
programot valósítottunk meg egy hét alatt. Az intézmény programjai a megyei könyvtárban és 
a József Attila Városi Tagkönyvtárban valósultak meg. A felnőttek számára 18, a 14 év alatti 
gyerekek számára 13 programot szerveztünk. A 14-18 év közötti korosztály számára 1, a 60 év 
felettiek számára 2 rendezvényre került sor. A rendezvények szervezői, lebonyolítói és sok 
esetben az előadói is az intézmény munkatársai voltak. 
A programterv összeállításakor arra törekedtünk, hogy valamennyi központi témakörhöz 
kapcsolódóan legyen ajánlatunk. Bemutattuk gyűjteményünket, elektronikus adatbázisainkat, a 
magyar közös könyvtári katalógusokat, teljes szövegű adatbázisokat, felhívtuk a figyelmet a 
helyi, megyei napilapok, folyóiratok digitális elérhetőségére.  
 

        
 
Az e-könyvek és e-folyóiratok témában 3 kölyök programunk volt, köztük „Hírhordó” címmel 
egy előadás keretében került bemutatásra a megyei napilap, a Zalai Hírlap on-line felülete. 
Ebben partnerünk volt a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. illetve a Zalai Hírlap. 
Vendégünk, Arany Horváth Zsuzsa újságíró megismertette a gyerekekkel a szerkesztés 
menetét, majd csemegéztek a honlap kínálatából. A résztvevők a számítógépek mellett, illetve 
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saját telefonjukon megkereshették a saját iskolájukról szóló híreket, kulturális és egyéb 
programokat, amelyeket megoszthattak a közösségi oldalukon. 
A Közgyűjteményi portálszolgáltatások témakörben 4 kölyök, 1 tini és 11 felnőtt programunk 
volt. Egyik legsikeresebb ezek közül a „Múltbéli arcok” című előadás. A Göcseji Múzeum 
virtuális kiállítását Orha Zoltán régész, a kiállítás anyagának rendezője mutatta be 
nyolcadikosoknak, akik megtudhatták, hogyan alakul át egy valódi kiállítás virtuális tárlattá.  
Könyvtári adatbázisok a neten címmel könyv- és könyvtárhasználati vetélkedőre került sor 
középiskolások számára. A feladatok megoldásához is az internetet használták a diákok. 
A felnőttek számára a Kérdezd a könyvtárost! programsorozat keretében tartottuk meg az 
alábbi bemutató foglalkozásokat, ismertetőket: Kutatás a Zalai Tudástárban; Tanulást segítő, és 
támogató oldalak bemutatása; Adatbázisok használata a mindennapoktól a tudományos 
disszertációkig; Internetes információkeresés gyorsan és hatékonyan - Tanácsadás, tippek és 
trükkök; Kutatás irodalmi adatbázisokban; Az elektronikus könyvtár kiadványai a megyei 
könyvtárban; Folyóirat adatbázisok és a MATARKA; Nádas Péter digitális megjelenései. Ezek 
részben a Közgyűjteményi portálszolgáltatások, részben a Közösségi összefogással épülő 
adatbázisok témakörhöz kapcsolódtak. Ebből a Közösségi összefogással épülő adatbázisok 
témakörben összesen 7 felnőtt program volt, a többi a közgyűjteményi portálszolgáltatások 
témához kapcsolódott. 
Az Internetes játékok, totók témakörben 6 foglalkozást tartottunk 14 év alatti csoportoknak. 
Kattints Ránk! és Okos oldalak honlapunkon címmel könyvtárunk honlapjával ismerkedhettek 
meg a gyerekek. Játékos formában fonaljátékkal szemléltettük az internet hálózati modelljét. 
Hasznos linkeket próbálhattak ki oldalunkon, az online katalógus segítségével megkereshették 
kedvenc könyvüket. Rövid totóval összegeztük az ismereteket. 
Otthonosan az internet világában címmel életkornak megfelelő totóval és kvízkérdésekkel 
ismerkedtek a gyerekek hasznos oldalakkal. 
Nem mind igaz, ami internet! címmel játékos videóval szemléltettük az internet veszélyeit: 
igaz-hamis játékkal beszéltük meg a kölyök korosztály számára megtartott foglalkozásokon, 
hogy mire kell vigyázni internet használatakor. 
Virtuális kirándulás városunk nevezetességei között címmel - szintén játékos totó és interaktív 
weboldalak segítségével - a város nevezetességeit mutattuk be.  
Legyél Te a legokosabb! címmel ingyenes ügyességi játékokat kerestünk közösen az interneten, 
és a gyerekek egy versenyen is részt vehettek. 
Az egyéb programok között két alkalommal tartottunk lakossági internet tanfolyamot a felnőtt 
és nyugdíjas korosztály számára. Szintén e korosztály számára szerveztünk előadást „Láss 
csodát!” címmel, hogy megismerkedhessenek a weben fellelhető virtuális kiállításokkal. 
A kistelepüléseken a megyei könyvtár munkatársai tartottak előadásokat és foglalkozásokat. A 
16 településen tartott programsorozatot a helyi lakosság érdeklődése alapján szerveztük meg, 
igyekeztünk minden korosztályt megszólítani. Az online viselkedés, az internet veszélyei, e-
tanulás, e-munkavégzés, elektronikus ügyintézés, online vásárlás szerepelt a témák között. 
2016. március 24-én részt vettünk az Internet Fiesta záró konferencián. Itt rövid előadás 
formájában mutattam be a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár programjait. Az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség elnökétől, Ramháb Máriától elismerő Emléklapot 
vehettünk át az Internet Fiesta programjainak sikeres megvalósításáért. 
 

 
Sebestyénné Horváth Margit 
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