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INTERNET FIESTA 2019 

 
 2019. március 21-28. között zajlott az idei Internet Fiesta programsorozata, amely az 
alábbi témakörök köré szervezQdött: közösségi kommunikáció, eszköz-ember kommunikáció, 
dolgok Internete, tudásmegosztó kommunikáció, könyvtárak felfedezése okoseszközökkel. 
Zalaegerszeg környékén sok kistelepülési könyvtár használta ki a lehetQséget egy-egy program 
megtartására. A helyi könyvtáros kollégák a KSZR szolgáltatás keretében szerveztek hasznos 
és érdekes ismeretterjesztQ programokat a falvakban. Tóth László rendQr Qrnagy a virtuális 
térben való biztonságos tájékozódásról beszélt, elsQsorban gyermekeknek szóló elQadásaiban. 
Hasonló témában adott tippeket a szülQknek Kocsisné Sipos Rozália, a megyei könyvtár 
olvasószolgálati munkatársa. Az elQadók hangsúlyozták, hogy az okos eszközök bár 
megkönnyítik életünket, mégis fontos szem elQtt tartani a fokozott használat veszélyeit, 
amelyekre nem csak a gyerekek, hanem a felnQttek körében is érdemes odafigyelni. A 
folyamatos online létezés ugyanis nem csupán a társas kapcsolatok minQségére, hanem az 
egészségügyi állapotunkra is kedvezQtlen hatással lehet. Dr. Hajdu Zsanett életében is voltak 
kockázatos momentumok, bár ezekhez nem volt köze a modern eszközöknek, sQt… A dél-
amerikai QserdQ közepében ugyanis egészen más miatt kell figyelni magunkra és a világra. 
Zsanett változatos, az ismeretterjesztést elQsegítQ témákban adott elQ diákoknak és felnQtteknek 
egyaránt. A fiatal biológus és gyógynövénykutató orvosok között tanult, dolgozott és számos 
természetvédelmi projektmunkában vett részt, így szélesítve látókörét a különbözQ 
szakterületeken. ElQadásában számos személyes történettel f_szerezve mutatta be a biológiához 
kapcsolódó szakmák szépségeit és árnyoldalait, valamint a gyerekek kérdései alapján kitért az 
Qket érdeklQ témákra is. Az ismeretterjesztQ elQadások mellett, a megyei könyvtárban dolgozó 
kollégák jóvoltából, több Könyvtári Információs és Közösségi Helyen zajlottak a 
Könyvtármozihoz, illetve a Papírszínházhoz kapcsolódó foglalkozások is, ezzel színesítve a 
programkínálatot.  
 
 

 
 

Dr. Hajdu Zsanett több településen is beszélt élményeirQl a gyerekeknek 
(a kép az egervári elQadáson készült), valamint a kutatómunkája során szerzett tapasztalatait osztotta 

meg a felnQttekkel.  
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