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Szia*, Európa!
Internet Fiesta 2004

Az internetkultúra népszerûsítését szolgáló, világ-
méretû rendezvénysorozatot, az Internet Fiestát
1999-tõl évente rendezi meg az Internet Society.
2004-ben március 14. és 29. között került sor az
Internet Fiestára a világ országaiban.

A nemzetközi bizottság, amely továbbra is
Párizsban mûködik, úgy határozott, hogy a hato-
dik Internet Fiesta jelszavának a „franciabarátsá-
got” (francophilie) javasolja, amely akciót a 2008-
ban elõször megrendezésre kerülõ elsõ Virtuális
Világkiállítás elõkészítésének is tekinti.

A bizottság álláspontja: a „mi” franciabarátsá-
gunk célkitûzése az, hogy lehetõséget adjunk
cserének, találkozásnak, szolidaritásnak az okta-
tás, a kultúra, a mûvészet (életmûvészet is), az
információtechnológia, a kommunikáció, a kuta-
tás és a tudományok terén. Nem kell franciául
tudni ahhoz, hogy franciabarátok legyünk; min-
denekelõtt arról van szó, hogy megosszunk bizo-
nyos értékeket…

A 2000. évtõl Bakonyi Péter kezdeményezé-
sére, a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság (NJSZT) és az MTA SZTAKI támoga-
tásával Magyarország is bekapcsolódott az Internet
Fiesta akcióba, amelyben a legnagyobb szerepet
a könyvtárak vállalják évek óta programok szer-
vezésével, szolgáltatások népszerûsítésével.

2004-ben is folytatódott ez a hagyomány. A
magyar progambizottság – Ramháb Mária, Sóron

László, Tószegi Zsuzsanna – arra kérte ismét a
könyvtárakat, hogy csatlakozzanak a nemzetközi
és hazai felhíváshoz. A fõ célkitûzés továbbra is
az volt, hogy minél szélesebb körben megismer-
tessük a digitális kultúra, az új írásbeliség lehetõ-
ségeit és hozzáférhetõvé tegyük az erre épülõ
szolgáltatásokat.

Ebben az évben azonban különös aktualitást
adott programjainknak az európai uniós csatla-

kozásunk, ami jól illeszkedett a franciák célkitû-

zéseihez is. Ebbõl következõen született meg a
kecskeméti könyvtárosok ötleteként a program kö-
zös jelszava is: SZIA EURÓPA! – vagyis Szer-

vezett Internetes Akció Európában.
A programbizottság javasolta a könyvtáraknak,

hogy – az oktatási intézményekkel, a civil szer-
vezetekkel összefogva – szervezzenek minél gaz-
dagabb programot az internet lehetõségeire épít-
ve ezekben a napokban, népszerûsítve a 2004.
május 1-jén bekövetkezõ EU-s csatlakozásunkat.
Próbáljanak minél több információt megismertet-
ni az emberekkel a tagországokról, azok kultúrá-
járól.

A megyei könyvtárakat felhívták, hogy segít-
sék a térségükbe tartozó kisebb könyvtárakat, hogy
õk is sikeresen részt vehessenek ebben a fontos
programban.

Az akció fõvédnöke ezúttal is Kroó Norbert,
a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára, véd-
nöke Bakonyi Péter, az Informatikai és Hírközlé-
si Minisztérium információs társadalom stratégia
helyettes államtitkára, Bendzsel Miklós, a Magyar
Szabadalmi Hivatal elnöke és Fodor Péter, az
Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke volt.

A szakmai háttérintézmény szerepét elsõsor-
ban a Katona József Könyvtár és a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár töltötte be. Kecskeméten készült
ebben az évben a fiesta honlapja, arculata, a prog-
ramok központi regisztrációja, a záró konferencia
meghívója. 34 könyvtár több mint kétszáz prog-
ramot szervezett, a legfõbb partnerek az iskolák,
civil szervezetek voltak.* szervezett internetes akció
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A legnépszerûbb programok közé tartoztak az
internet, a számítógépes szakirodalom, az európai
útikönyvek – kiemelve Franciaországot – téma-
körben szervezett kiállítások.

Kedveltek voltak a játékos formák: vetélke-
dõk, totó, kvíz, többnyire az EU tagállamairól, a
természeti szépségekrõl.

Számos elõadás hangzott el az EU-s és hazai
adatbázisok bemutatásáról, a hadtudományi adat-
bázisokról, a felsõoktatásról, a virtuális egyetem-
rõl, a Sulinetrõl, de volt, aki Netikett tanácsok
címmel tartott elõadást.

A gyerekek fiestája

Többnyire korosztály nélküli kínálatok voltak
ezek, a lelkes kisiskolásoktól a szorgalmas nagyi-
kig terjedt a résztvevõk köre. Mégis egyértelmû-
en megállapítható, hogy ebben az évben a fiesta
a gyermekeké volt, õk érdeklõdtek ugyanis a leg-
nagyobb számban. Különösen azokat a gyereke-
ket vonzotta az újdonság lehetõsége, akik nem,
vagy csak nagyon korlátozott mértékben juthat-
nak hozzá az internet megismeréséhez, a számí-
tógép használatához.

Fiesta egyediségek

Miskolcon a megyei könyvtár külön felhívá-
sára megmozdult az egész fiókkönyvtári hálózat,
így az Internet Fiesta akció az egész városra ki-
terjedt. Számos ötletes, informatív program közül
válogathattak az érdeklõdõk.

Szikszó, akárcsak a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Kelet-pesti régiója minden korosztály-
nak kínált valamit. Kecskemét szervezte a leg-
többféle programot. A fiest@talányra 35 csapat
jelentkezett. Nemcsak Bács-Kiskun megye tele-
püléseirõl – Bácsalmás, Dávod, Kiskõrös, Kis-
kunhalas, Kiskunmajsa –, hanem az egész  or-
szágból is számosan bekapcsolódtak. A játékra
vállalkozók félóránként kapták e-mailben a kér-
déseket, feladatokat, amelyekre a választ aznap
öt óráig kellett megküldeni. Barangoltak számos
honlapon – Néprajzi Múzeum, Természettudomá-
nyi Múzeum, gyõri állatkert, Egyszer volt… stb.
A legügyesebb a dorogi Zrínyi Ilona Általános
Iskola Mydoom csapata volt száz ponttal, de nem
sokkal maradt le a dávodi Forrás Általános Iskola
három csapata közül az Aranycsapat, és a buda-
pesti Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tago-
zatos Általános Iskola sem.

Könyvtárak az Internet
és a digitális kultúra

népszerûsítésért

Március 29-én a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tárban megtartott konferenciával zárult az idei
Internet Fiesta. A rendezvényen örvendetesen
sokan vettek részt, ami kellemes meglepetést
okozott az elmúlt évek gyakorlata után, és re-
ményt ad a jövõre nézve.

A házigazda és az egyik szervezõ, az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) nevében
Fodor Péter fõigazgató, elnök nyitotta meg a ta-
nácskozást, majd a Magyar Tudományos Akadé-
mia képviseletében Meskó Attila fõtitkárhelyettes
köszöntötte a résztvevõket. Meskó Attila hangoz-
tatta, hogy az MTA nagy jelentõséget tulajdonít
az elektronikus információnak, különös tekintet-
tel a kulturális tartalmakra. Ennek jegyében ké-
szül az MTA Filozófiai Intézetében Nyíri Kristóf

vezetésével a digitális enciklopédia.
Bakonyi Péter, az Informatikai és Hírközlési

Minisztérium (IHM) helyettes államtitkára a 2003-
ban elfogadott Magyar Információs Társadalom
Stratégiáról (MITS) beszélt, kitérve a könyvtárak
helyére, szerepére. Az infrastruktúra és az alkal-
mazások fejlesztése most az elsõdleges feladat –
mondta. Az MITS-ben meghatározott célok meg-
valósítására létrehozták az IT Koordinációs Tár-
caközi Bizottságot húsz civil és húsz kormányza-
ti taggal. Tizenkilenc központi programot emel-
tek ki, melyek mindegyike elindul még  tavasszal.
A könyvtárakat különösen érinti a Nemzeti Digi-
tális Adattár (NDA) fejlesztése, a Nemzeti Audi-
ovizuális Archívum (NAVA) létrehozása és a köz-
háló bõvítése. (2006-ra 2300 végpontot kívánnak
hálózatba állítani.) Hangsúlyozta, hogy a digitali-
zálási programba természetesen a határon túli
magyarság értékeit is bevonják.

Örvendetes, hogy a kormányzat fontos szere-
pet szán a könyvtáraknak a stratégia megvalósí-
tásában. Az elmúlt hetekben számos kistelepülés
könyvtára értesült arról, hogy sikeresen pályázott
az eMagyarország Pont mûködtetésére, így egyre
többen kapcsolódhatnak be a lakosság elektroni-
kus információs szolgáltatásába.

Koncz Erika helyettes államtitkár a kormány-
zati szerepvállalásról beszélt a könyvtári stratégi-
át ismertetve. Számos ponton megerõsítette a
könyvtárak szerepét a tudásalapú társadalom épí-
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tésében, rávilágítva a korszerûsítések megvalósí-
tásának szükségességére a kistelepülések hátrá-
nyos helyzetének csökkentése érdekében.

Horváth Ádám, az Oktatási Minisztérium (OM)
IT-tanácsadója az oktatási és kutatási témájú tartal-
mak szabad hozzáférésérõl beszélt az interneten. Egy
sokak számára meglepõ adattal is szolgált: ma a
kutatási költségek egyharmadát teszi ki az addigi
eredmények felkutatása. Így érthetõ, hogy sok ten-
nivaló van az elektronikus rögzítés, hozzáférés egy-
szerûsítése érdekében.

Az Internet Fiesta ez évi programjába bekapcso-
lódott könyvtárak közül négynek a beszámolója
következett ezután. A Debreceni Városi Könyvtár
Újkerti Fiókkönyvtárában zajlott eseményekrõl
Hadházy Csabáné, a Miskolci Városi Könyvtár
rendezvényeirõl Cservenka Mónika, a kecskeméti
Katona József Könyvtárnak a megye, sõt, az ország
jó részét is megmozgató ötleteirõl Rédai Árpádné, a
FSZEK hálózatában szervezett megmozdulásokról
Sóron László adott rövid összefoglalást.

Ramháb Mária, a programbizottság elnöke öröm-
mel jelentette, hogy a részt vevõ könyvtárak száma
az idén már 34 volt. Beszámolt az országos akció-
ról, és különlegességként megemlítette, hogy Szek-
szárdon erre az alkalomra elkészítették és bemutat-
ták a netikettet, az internetezõk etikettjét. Sok könyv-
tár szervezett kiváló programokat, köztük is megle-
petést okozott a szikszói.

Elsõként Galambosi András, az IHM fõosz-
tályvezetõ-helyettese beszélt a Nemzeti Digitális
Adattárról (NDA). A jelen fázisban a technoló-
gia tökéletesítése, a minõségbiztosítási rendszer
bevezetése, a keresõmotor és a keresõfelület, az
intézményi háttér és a kommunikációs felület meg-
teremtése, a finanszírozási rendszer kialakítása és
a tartalomfejlesztési program elkészítése a legfon-
tosabb teendõ.

A könyvtárak a kezdetektõl részt vesznek a
munkában, és ez az együttmûködés továbbra is
nagyon fontos.

A MOKKA-t okvetlenül össze kell kötni az
NDA-val, de az egyes könyvtárakkal külün-külön
is ajánlatos a megállapodás, mivel bizonyos esetek-
ben többet tudnak nyújtani a MOKKA-nál (pl. a
helyismereti gyûjteményekben lehetnek teljes szö-
vegû adatbázisok stb.).

Most a mûszaki feltételek megalapozása fo-
lyik. Széles körû egyeztetés során igyekeznek
minden kérdésre a legmegfelelõbb választ megta-
lálni. Készülnek a szabványok, azaz inkább aján-

lások, és megtervezik az adatcsere automatizálá-
sát. A cél a tartalom elérése, de ennek a jogi
keretrendszerét is ki kell alakítani, tekintettel a
szerzõi jogokra. A rendszer nyitott lesz, számíta-
nak kiadók csatlakozására is.

Magyar Gábor, a Budapesti Mûszaki és Ál-
lamigazgatási Egyetem tanára mint a munkában
részt vevõ szakember arról számolt be, hogy a
Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) a
megvalósítás szakaszába érkezett. Az elnevezés
tulajdonképpen a digitális mûsorszolgáltatói ar-
chívumot takarja – mondta. A NAVA feladata a
magyar gyártású mûsorszámok, reklámok,
hungarica-jellegû anyagok gyûjtése, archiválása
és a hozzáférés biztosítása. Ezt valamiféle
kötelespéldány-rendszerben szándékoznak meg-
valósítani. A tervek szerint szelektálva is nagyjá-
ból évi száz terrabájtnyi, tehát hatalmas mennyi-
ségû információ megõrzésérõl és szolgáltatásáról
kell gondoskodni. A nap zárásaként a kissé már
elfáradt résztvevõk Várkonyi Lászlónak Az IBM

megoldása a könyvtári rendszerek integrálására,

valamint digitális tartalom kialakítására címû elõ-
adását hallgatták meg.

Az Internet Fiesta programjait a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság, a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár, az IBM Magyaror-
szág Kft., a Katona József Könyvtár, a Magyar
Szabadalmi Hivatal, a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap-
program támogatta. Támogatásukkal hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a 2004. évi, sokszínû és eredmé-
nyes Internet Fiesta nemcsak megvalósulhatott,
hanem elõször a csatlakozásunk óta a legtöbb és
legötletesebb programot szervezõ könyvtárak er-
kölcsi és anyagi elismerésben is részesülhettek.

Érdemes volt ismét Internet Fiestát szervez-
ni sokak örömére, sokak összefogásával. Re-
méljük, 2005-ben újabb könyvtárak csatlakoz-
nak azokhoz, akik már a kezdetektõl fogva él-
nek ezzel a lehetõséggel. (fá–rm)


