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Internet Fiesta
Az Internet Fiesta központi rendezvényét az idén
március 21-én tartották meg az Informatikai és
Könyvtári Szövetség (IKSZ), a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) és a
Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ
(HIK) együttmûködésében. Az eseményt a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM),
a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) és a
Katona József Könyvtár támogatta.

A francia kezdeményezésre született, hazánk-
ban is országos eseménnyé érett Internet Fiesta
Központi rendezvényét Fodor Péter, az IKSZ
elnöke és Alföldi István, az NJSZT ügyvezetõ
igazgatója nyitotta meg.

A köszöntõk után Bakonyi Péter, az NJSZT
elnöke Merre tart Európa az információs társa-

dalom építésében? címû elõadásában átfogó ké-
pet alkotott az internet jelenérõl és jövõjérõl. A
friss statisztika szerint Magyarország „kedvezõ”
helyet foglal el Európában a szélessávú internet-
használat terén. Az élmezõnyben a svédek és az
osztrákok vannak.

Az internet jövõjével kapcsolatban a lisszabo-
ni célok a mérvadóak. Három fõ területet lehet
elkülöníteni: az információs társadalmat, a kuta-
tást, végül az oktatást és a humán tõkét. Köztu-
dott, hogy az információs társadalom területén,
európai szinten, a mobilkommunikáció jelent ki-
törési lehetõséget. Kutatásokra Európában átla-
gosan a GDP 2%-a jut, míg hazánkban ennek
csak a fele. Az e-oktatás is a jövõbeli célhoz, az
életfogytig tartó tanulás eszméjéhez illeszkedik.

Köteles Bernadett, a Nemzeti Fejlesztési Hi-
vatal munkatársa Az információs technológia mint

a II. Nemzeti Fejlesztési Terv alappillére címû
elõadása során az információs technológia fon-
tosságát hangsúlyozta, és a jövõbeni stratégiákat
vázolta. A 2007-tõl 2013-ig tartó idõszak elsõd-
leges stratégiai céljai között a gazdaság verseny-
képességének növelése, a foglalkoztatás bõvíté-
se, az egészségi állapot javítása és a társadalmi
összetartozás erõsítése szerepel. Az „álom” az
életszínvonal növelése – hogy minden családban
legyen számítógép –, a biztonság elérése – hogy

az emberek bízzanak az információs technológi-
ákban –, élhetõ települések formálása. Lényegé-
ben vitathatatlan, hogy az informatika hatalmas
változtatást generál egy-egy kistelepülésen. Az
információs és kommunikációs technológia a nem
termelõ ágazatok fejlesztéséhez is nagyban hoz-
zájárul. A célok eléréséhez viszont nélkülözhetet-
len a prioritások megfogalmazása.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Könyvtári Fõosztályának vezetõje, Skaliczki Ju-

dit Virtuális könyvtár a tudás társadalmában címû
elõadásában kiemelte, hogy az információs társa-
dalomban a könyvtárak több lehetõséget hordoz-
nak, mivel a könyvtár gyûjtõ, õrzõ, szolgáltató
funkciója révén az információs társadalom alapja.
A virtuális könyvtár fogalmát a következõképpen
értelmezi: bármi, ami az interneten elérhetõ könyv-
tári gyûjteményt jelöli. A fõ cél: „könyvtári szolgál-
tatások falak nélkül”. Az ágazat ehhez az EU-s tren-
dek megismertetésével, a jogszabályi háttér meg-
teremtésével és a finanszírozási formák kidolgo-
zásával járul hozzá. Skaliczki Judit hangsúlyozta,
hogy a mai fejlesztések hatalmas erõfeszítések
eredményei. Az NKÖM telematikai korszerûsíté-
se ellenére sajnálatos tény, hogy manapság hat-
száz hazai könyvtárban egyelõre nem megoldott
az internet-csatlakozás. Nagy eredmény a könyv-
tári internetkultúra kialakulása és az ODR lelõ-
hely-nyilvántartás bevezetése.

Az Internet Fiesta Debrecenben, Egerben, Kecs-

keméten és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár

(FSZEK) Központi Könyvtárában zajló eseménye-
irõl rövid beszámolót tartottak az illetékesek. Min-
den helyszínen arra törekedtek, hogy a különbözõ
rétegek igényeihez alkalmazkodva kínáljanak tartal-
mas programokat, s így bizonyítsák azt, hogy az
internet a veszélyei ellenére képes arra, hogy gazda-
gabbá tegye az embert. Ennek szellemében szület-
tek és valósultak meg olyan pedagógiai igényességû
programok, mint a Jávácska, a Netkvíz, az informá-
ciós sarkok és kiállítások, az Euronet Totó, a
Zenetezõ vagy a Betûkaland.

Ramháb Mária, a kecskeméti Katona József
Könyvtár igazgatója, a programbizottság elnöke
az Internet Fiesta gyökereinél kezdte ez évi össze-
foglalóját. 1999-ben francia kezdeményezésre
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indult a programsorozat, amelyhez Magyarország
2000-ben csatlakozott. Az idén 51 könyvtár 271
programmal szerepelt. A játékos események mel-
lett közhasznú szolgáltatásokkal (állásbörze, pá-
lyázati lehetõség, Fészekrakó program, önéletrajz-
írás) is megjelentek a könyvtárak. A praktikus
szolgáltatások iránti igény is jelzi, hogy a könyv-
tár olyan intézmény, amely hosszú távon alkal-
mas az információ-átadásra.

A Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság jóvoltából 14 könyvtár díjazásban ré-
szesült az Internet Fiesta során nyújtott kiemelke-
dõ tevékenységéért.

Az oklevelek átadását követõen Markója Szi-

lárd, a HIK könyvtárának vezetõje beszélt a
Felsõoktatási Digitális Tankönyvtárról, amely je-
lenleg teszt üzemmódban mûködik. A digitális
tankönyvtár jelentõségét emeli, hogy a szervezet-
len digitális tankönyvkiadás, a technikai problé-
mák és a szûkös anyagiak ellenére született meg.

A szünet után az internet, az új kommunikáci-
ós médium mûvészettel való kapcsolatáról beszél-

tek az érintettek. Szabó Eszter Ágnes képzõmû-
vész az internet és a mûvészet kapcsolatát illuszt-
rálta vizuális elemekkel. A képek bemutatásakor
hangsúlyozta, hogy a mûvészetek jelentõsége
abban áll, hogy vizuális javaslatot adnak a társa-
dalmi problémák megoldására.

A Magyar Iparmûvészeti Egyetem adjunktu-
sa, Pásztor Erika a digitális videókészítés lépéseit
(koncepció-elõkészítés, felvétel-rögzítés, utómun-
ka, sokszorosítás-archiválás) mutatta be.

Pacsay Attila mûvésztanár Az elektronikus

zene, a zene és a számítógép viszonya címmel
tartott elõadást. Az elhangzottakat a helyszínen szá-
mítógépen lejátszott zenével tette érdekesebbé.

Az internet mindennapjaink részévé vált.
Elõbb-utóbb minden szakterületnek szembe kell
néznie az információs technológia térhódításával,
csak különbözõ mértékben. A fiesta programja a
felhasználónak nyújt hasznos segítséget. És ezt
sikerrel teszi…

Patyi Adrienn

az IKSZ munkatársa

Húsz éve költözött
a Várba
a nemzeti könyvtár

Az eseményrõl április 4-én az OSZK régi
és jelenlegi munkatársai a könyvtár
díszermében rendezett házi ünnepségen
emlékeztek meg.

Képösszeállításunkkal a két évtized-
del ezelõtti könyvtáravatást idézzük fel.


