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A konferenciát Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke nyitotta meg. 
Köszöntőjében kitért a könyvtárak meghatározó szerepére az Internet Fiesta 
programsorozatban, melyet 2009 óta szervez meg az Informatikai és Könyvtári Szövetség. Az 
Internet Fiesta idei témaköre a közgyűjteményekre irányult. Az eseménysorozatban mintegy 
500 település közel kétezer rendezvénye kapott helyet. Röviden összefoglalta, miért tartották 
fontosnak az idei témákat, kiemelve a múzeumok digitalizált anyagait, a virtuális 
kiállításokat, az elektronikus könyveket, folyóiratokat, valamint a virtuális szolgáltatásokat. 
 
A Digitális Jólét Programról Deutsch Tamás, a programért felelős miniszterelnöki biztos 
beszélt. Bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a kormány célja, hogy „mindenki léphessen egyet 
előre a digitális világban is”. Kiemelte, hogy a könyvtárosok és a közgyűjteményi dolgozók 
közvetlen kapcsolatban állnak, vagy állhatnak azokkal, akik még nem ismerték vagy 
ismerhették fel a digitális korszakban rejlő lehetőségeket. A miniszterelnöki biztos 
hangsúlyozta: „Az a határozott véleményem, hogy Önök a digitális jólét nagykövetei, akik 
képesek lefordítani, és világos, érthető nyelven elmagyarázni a polgároknak, hogy miért 
fontos számukra a digitális eszközök és szolgáltatások igénybevétele”. A rövid 
programismertetésből megtudhattuk: 2017 januárjától 27-ről 18 százalékra csökken az 
internet-szolgáltatás áfája; azoknak pedig, akik nem tudták eddig megfizetni az internetet, 
olyan alapcsomagot készítenek, amely megfizethető lesz, hogy ők is használhassák a 
világhálót. Terveik szerint a jövő év végére minden település legalább egy közintézményében 
ingyenes wifi–szolgáltatás lesz. A háztartások számára pedig legalább 30 megabit/s 
hozzáférés biztosítása a cél. 2018 végére minden oktatási, közművelődési intézmény belső 
tereiben szintén ingyenes lesz az internet-szolgáltatás. 
 

 
 
 
Ezt követően több előadást is hallhattunk. Elsőként Tőzsér Istvánné, a Bródy Sándor 
Könyvtár igazgatója „Múltunk a digitális jelenben, helyi értékeink közkinccsé tétele” címmel 
mutatta be könyvtáruk különböző digitális gyűjteményeit, kiemelve néhány érdekességet is. 
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A MuseuMap portál létrejöttéről, használatáról Sz. Fejes Ildikó, a Magyar Nemzeti Múzeum 
Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központjának főosztályvezetője beszélt. 
Mint megtudtuk, a weblap a múzeum digitális műtárgyadatbázisa, ahol a felhasználók 
kedvükre böngészhetnek a műtárgyak között, járhatnak virtuális tárlatokon, tájékozódhatnak 
az aktuális programokról. A honlap ezeken túl még többféle információszerzési lehetőséget is 
kínál az érdeklődőknek. 
 

 
 

A levéltárakat érintő feladatokról, köztük a HUNGARICANA közgyűjteményi portál 
építésének feladatairól Szatucsek Zoltán, a Magyar Nemzeti Levéltár főosztályvezetője szólt. 
A Magyar Levéltári Portál (MLP), mely okleveleket, térképeket, úrbéri összeírásokat, 
közjegyzői iratokat, végrendeleteket stb. tartalmaz, most már egy felületen jelenik meg más 
múzeumi és könyvtári metaadatbázisokkal. A felhasználóbarát rendszer egyik előnye, hogy 
egyetlen kereséssel valamennyi adatbázisban együttesen megtalálhatjuk a minket érdeklő 
témákat, adatokat. A főosztályvezető előadását a honlapról választott példákkal is színesítette. 
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Az előadások után a programban legjobban teljesítő három könyvtár kapott bemutatkozási 
lehetőséget.  A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár képviseletében Sebestyénné 
Horváth Margit összegezte a zalaegerszegi és a környező települések könyvtárainak 
programjait.1 Beszámolójában korosztályokra, programtípusokra lebontva elemezte és 
diagramokon ábrázolta a fiestában résztvevők arányát, s többféle statisztikai értékelést is 
készített. Fényképekkel illusztrált előadásában kitért minden jelentősebb programra, 
kiemelve, hogy ezek több könyvtári helyszínt is érintettek.  
 

 

A zárókonferencián az Internet Fiesta Programsorozatban végzett munkánkat emléklappal 
ismerték el. 
 

 

Köszönjük mindazoknak, akik segítettek bennünket részvételükkel, aktivitásukkal a sikeres 
megvalósításban! 
 

Horváthné Jóna Mária 

1 Sebestyénné Horváth Margit előadásának rövidített változata megjelent a Könyvtári Levelező/lap 2016/4. 
számában, illetve e kiadvány 25-26. oldalán olvasható. 
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