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Internet Fiesta 2005

Az Internet ünnepe
a Katona József Könyvtárban

Könyvtárunk hatodik éve kapcsolódik az Internet
Fiestához, az internetet népszerûsítõ nemzetközi
programhoz. Évrõl évre figyelemmel kísérjük a
nemzetközi szervezõ bizottság központi témaja-
vaslatát, és ehhez igazodó rendezvénysorozatot
szervezünk az érdeklõdõknek.

2000-tõl 2002-ig három napon át vártuk ren-
dezvényünkkel az internetet megismerni vágyó-
kat. 2003-óta kéthetes programsorozattal készü-
lünk. A kezdeti – elsõsorban felnõtteknek szánt –
bemutatóktól 2005-re eljutottunk a minden kor-
osztályt változatos programokkal megszólító ren-
dezvényekig.

Az elsõ fiestánk komoly hozománya az azóta
már rendszeressé vált, igen népszerû lakossági
internethasználói tanfolyamunk. Ennek is jelen-
tõs szerep jut évrõl évre az Internet Fiestán.

2005-ben a jelenleg columbiai székhelyû inté-
zõ bizottság az Információs és kommunikációs

technikák címû központi témát javasolta. Ehhez
igazodott a Katona József Könyvtár Internet Fi-
estája is változatos progra-
mokkal. Állandó, idõszakos
és egyszeri rendezvényekre
vártuk a felnõtteket és a gye-
rekeket.

Állandó programjaink kö-
zött a legnépszerûbbnek a
honlapunkon elérhetõ játékok
bizonyultak:

A Könyvvel Európában

címû játékkal A Nagy
Könyv programra és az
Európai Unióról szóló in-
formációk nyomtatott forrá-
saira kívántuk irányítani a
játékos kedvû látogatók fi-
gyelmét. Naponta egy-egy
újabb kérdéssel jelentkez-
tünk.

Angol és német nyelvi játékunkat a British
Council és a kecskeméti Alternative English
School nyelviskola támogatásával rendeztük meg.
Ennek során többszintû, a központi témához kap-
csolódó nyelvi teszttel próbálkozhattak az olva-
sók.

A Bács-Kiskun Megyei Európai Információs
Pont játékával – EU a hálón – az érdeklõdõk
próbára tehették az unióról meglévõ, illetve a játék
során megszerzett tudásukat. A feladatokat
weboldalunkon olvashatták, a megoldásokat a
Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Alpon-
tokban, valamint az Európai Információs Ponton
elhelyezett gyûjtõládába dobhatták be.

Mindhárom játék játszható volt a rendezvény
teljes ideje alatt; a sorsolásokat az utolsó napon,
kisdiákok segítségével bonyolítottuk le. A nyer-
tesek neve megtalálható a fiesta központi
weboldalán, az egyes játékok leírásánál.

Idõszakos programjaink közül többet megis-
mételtünk, hogy az érdeklõdõk megtalálhassák a
számukra is megfelelõ idõpontot.

Már hagyományosnak mondható az általános
iskolás korosztály számára szervezett rendhagyó
tanóra. Idén „tavaszi zsongás”-ra vártuk a negye-
dik osztályosokat: az internet segítségével játékos
feladatsoron tehették próbára keresési tudásukat,
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vagy ismerkedhettek a világhálóval – ki-ki egyé-
ni képességei szerint. Két-három fõs kis csapatok
szervezõdtek, és igen lelkesen, nagy ügyességgel
oldották meg a feladatokat.

Az Internet Fiesta ideje alatt a könyvtár több
pontján kínáltunk lehetõséget a világháló megis-
merésére. A zene világát bemutató érdekes és szó-
rakoztató weboldalakkal ZENETEZÕ játékunk
során találkozhattak a rendezvény látogatói a zenei
gyûjteményben.

A Bács-Kiskun Megyei Európai Információs
Pont közép- és általános iskolás osztályokat hí-

vott virtuális
utazásra az
E u r ó p a i
Unióba. A
rendhagyó
EU-óra ke-
retében meg-
ismerkedhet-
tek a diákok

az unió hivatalos honlapjával, valamint az EU-
val kapcsolatos magyar nyelvû információforrá-

sokkal és hasznos weboldalakkal. Búcsúzóul
hasznos információkat is tartalmazó ajándékcso-
magot kaptak a résztvevõk.

Szintén középiskolások számára rendeztük
meg a városunk történetét bemutató internetes órát
– Kecskemét története az interneten címmel.
Hornyik János digitális mûvével, valamint könyv-
tári honlapunk hasznos szolgáltatásaival ismerked-
hettek meg a diákok. Az elõadás után az
Infotékában gyakorlatban is kipróbálhatták a hal-
lottakat.

Rendhagyó tanórát az internetrõl mint közös-
ségi térrõl is tartottunk. Cigány tanulók kis cso-

portját hívtuk meg; olyan gyerekeket, akik koráb-
ban már megismerkedtek a könyvtár – számukra
különösen hasznos – szolgáltatásaival. A fiestán
az Internet manana rendezvényen pedig nagy
lelkesedéssel hallgatták az elektronikus kapcso-
lattartási formákról szóló tájékoztatót. Az újon-
nan készített elektronikus postafiókjaikról buzgó
levelezésbe kezdtek – egyelõre egymás között.

Az Internet iránt komolyabban érdeklõdõ diá-
kok saját weboldal szerkesztésével próbálkozhat-

A középiskolások az Eu-órán.

Eleinte elkelt némi segítség, de az óra végé-

re szinte mindenki önállóan levelezett már.
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tak Webszerkesztõ címû programunk keretében.
A rövid, alapismereteket közlõ elõadás után a
gyakorlatban próbálhatták ki a hallottakat. A prog-
ramot elsõsorban középiskolásoknak szerveztük,
de a legizgalmasabb weboldalt mégis egy hetedik
osztályos kisdiák készítette el.

A kisebbek számára az informatika és az internet
játékos oldalát mutattuk be Az abakusztól az

internetig címû foglalkozás keretében. Negyedike-
sek birkóztak az internetes hétpróba, majd egy be-
tûjáték feladataival – nagyon lelkesen és ügyesen.

A meghívott csoportok számára rendezett fog-
lalkozások mellett tematikus weboldal-bemutató-

kat szerveztünk valamennyi, a fiestára érkezõ
látogatónknak. A témaköröket itt is a központi
témajavaslathoz igazodva alakítottuk ki. Az elekt-
ronikus ügyintézést, az interneten elérhetõ tanács-
adó szolgáltatásokat, valamint a virtuális álláske-
resést ismerhették meg oktatással egybekötött be-
mutatóinkon az érdeklõdõk. Tájékoztató munkánk
során is tapasztaltuk már, hogy jelenleg a virtuá-
lis álláskeresés az egyik legkeresettebb terület.

A bemutatókat követõen a böngészés, az in-
formációkeresés és az elektronikus kapcsolattar-
tás különbözõ formáit ismerhették, illetve tanul-
hatták meg a résztvevõk. Aki kedvet kapott az
internetes technikák komolyabb elsajátításához,
jelentkezhetett a könyvtárunkban folyó alapfokú
internethasználói tanfolyamra, vagy kipróbálhatta
térítés nélkül a Neumann János Számítógép-tu-
dományi Társaság „HáLóra magyar!” elnevezésû
oktató programját.

A könyvtárunkban megrendezett fiestára nem-
csak helybeli, hanem távolabb élõ látogatókat is
vártunk. Számukra virtuális részvételi lehetõsé-
get, a könyvtár, illetve a fiesta honlapján elérhetõ
játékokat szerveztünk. Betûkaland címû játékunk-
ra több mint harminc csapat küldte el nevezését

az ország különbözõ területeirõl. A kérdéseket a
játékosok e-mailben kapták meg, és egy megha-
tározott idõintervallumon belül vártuk válaszai-
kat. A leggyorsabban, legtöbb helyes választ
beküldõ csapatokat, játékosokat jutalmaztuk.

A rendezvénysorozat utolsó napján a Teszteld

magad! címû mûveltségi vetélkedõre hívtuk a
játékos kedvû internetezõket. A programot és a
kérdések adatbázisát könyvtárosaink állították
össze. A honlapunkon szereplõ játékra könyvtár-
ban játszó csapatok és otthonról játszó játékosok
egyaránt beneveztek – távolabbi településekrõl is.

Azok számára, akik az internet otthoni hasz-
nálatát tervezik, lehetõséget kínáltunk a helyi
internetszolgáltatókkal történõ találkozásra.
Internetbörzénken Kecskemét internetszolgáltatói
várták az érdeklõdõket személyes beszélgetésre,
informálódásra.

A gyakorlottabb internethasználók több téma-
körben – sport, média, távközlés, megyénk a vi-

lághálón – összeállított NETTOTÓ-val tehették
próbára információkeresési tudásukat.

Az Internet Fiesta ideje alatt zajlott Kecske-
méten a Zrínyi Ilona Országos Matematikaver-
seny. A résztvevõk számára az Infotéka Üzenj

haza! programjával lehetõséget adott az otthoni-
akkal történõ kapcsolattartásra.

Az Alternative English School, a Bács-Kis-
kun Megyei Európai Információs Pont, a Bri-
tish Council, az International Data Group Hun-
gary, a Karrier Továbbképzõ Bt., valamint a
Kincskeresõk Egyesülete mint a rendezvény-
sorozat támogatói járultak hozzá a programok
színvonalas lebonyolításához. Támogatásukat
ezúton is köszönjük.

2005-ben igyekeztünk több korcsoportba tar-
tozó olvasóknak, különbözõ témakörökben be-
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mutatni az internet változatos világát. A leglelke-
sebbnek ebben az évben is az általános és közép-
iskolás diákok bizonyultak. Számukra a jövõben
lehetõséget kínálunk – az olvasói tagsággal in-
gyenesen igénybe vehetõ internetezéssel – a vi-
lágháló még alaposabb megismerésére. A felnõtt
korosztály számára pedig a könyvtárunkban 2000
óta folyó alapfokú internethasználói tanfolyamunk
kínálja a világháló megismerésének, az informá-
ciós és kommunikációs technikák megtanulásá-
nak lehetõségét.

Kecskeméten nagyon népszerû az Internet
Fiesta, ezért biztos, hogy a következõ évben is
csatlakozunk a nemzetközi és hazai felhíváshoz.

Rédai Árpádné Angéla

Megtaláltuk Jászberény
kedvenc regényét

Olvasóink nagy része már csak céltudatosan az
elõírt „szakirodalmat” olvassa. A regényolvasás,
az olvasás élményéért való olvasás egyre inkább
a háttérbe szorul. Ezért is örültünk és jelentkez-
tünk A Nagy Könyv programba.

Még mielõtt az országos szavazás elkezdõdött
volna, városunkban egy önálló akciót indítottunk.
Ezt elõször a helyi Jászkürt újságban hirdettük
meg. Kíváncsiak voltunk, mi lesz városunk ked-
venc regénye. Tíz regénybõl álló listával lehetett
részt venni ebben a szavazásban, amelyet reklá-
moztunk a helyi médiában, szórólapokon, plaká-
tokon. A szavazásban részt vevõk közül egy sze-
rencsés nyertest jutalmaztunk. Tízezer forint érté-
kû könyvcsomagot vehetett át ünnepélyes kere-
tek között, a helyi kábeltévé jelenlétében.

Érdekesen alakult a szavazás Jászberény kedvelt
regényére. A magyar szerzõk közül Gárdonyi Géza

Egri csillagok címû mûve nyert. A külföldiek közül
Rovling Harry Pottere lett a kiválasztott (nem vet-
tük külön az egyes köteteket).

Nagy örömünkre szolgált Jókai Mór regénye-
inek szeretete. Sokkal többen szavaztak rájuk (67-
en), mint az elõzõ két szerzõre, csak a sok jó mû
között megoszlottak a szavazatok. A kõszívû
ember fiai 21, Az aranyember 17, az Egy magyar
nábob 8 szavazatot kapott.

A második Gárdonyi Géza lett 41 szavazattal,
amibõl a vezetõ az Egri csillagok, de kapott sza-
vazatot A láthatatlan ember (8), az Isten rabjai
(7), az Ábel és Eszter (1) címû mû is.

A harmadik helyre Fekete István került 31
szavazattal. Regényei közül a Tüskevár 12 sza-
vazatot kapott.

A ma élõ magyar szerzõk között Szabó Mag-

da 26, Kertész Imre Sorstalansága 18 szavazattal
elõkelõ helyet foglalt el.

Móricz Zsigmond 26, Mikszáth Kálmán 21,
Rejtõ Jenõ 17 szavazatos jelenléte a klasszikusok
iránti vonzalmat mutatta.

A külföldi regények és szerzõk versenyében
elõkelõ helyet ért el Robert Merle 25, Doszto-

jevszkij 14 (Bûn és bûnhõdés 11), Tolkien 13 (A
gyûrûk ura 11), Garcia Marquez 13 és Alexandre

Dumas 13 (Monte Cristo grófja 8) szavazattal.
A helyi szavazás befejezõdött, de kértünk

mindenkit, hogy szavazzon a most már folyamat-
ban lévõ országos akcióban kedvenc regényére, s
kísérje figyelemmel a további eseményeket. Több
alkalommal készült beszélgetés jászberényi lako-
sokkal általában a regényekrõl, az olvasásról, az
országos programról. Ezek olvashatók voltak a
napilapokban, hallhatók voltak a különbözõ rá-
dióadásokban is. Mindenesetre, több évtizede
dolgozó könyvtárosoknak újra élmény könyvek-
rõl, szépirodalomról, olvasásról beszélni, megosz-
tani gondolatainkat másokkal.

Mága Ágnes

könyvtáros, a program felelõse
Városi Könyvtár és Információs Központ

Jászberény

Magyarország képes
történelmi kronológiája
a Sulinet Digitális
Adatbázisban

Az adatbázisban történelmünk sorsfordulóit, a
mindennapok és az ünnepek eseményeit, tárgyi
és írásos emlékeit követhetjük nyomon a kezde-
tektõl a második évezred végéig. Az idõrendben
felsorolt szikár tényeket a tárgyi és szellemi kul-
túra emlékeivel, korabeli és késõbb született kép-
zõmûvészeti alkotásokkal illusztrálták.

A Magyarország Képes Történelmi Kronoló-
giája címû adatbázis elsõsorban az oktatás és az
ismeretterjesztés céljait szolgálja a tudományos-
ság igényével.

Az adatbázis a Széchenyi Terv Információs

Társadalom- és Gazdaságfejlesztési Program


