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eszköz. Nem kell benne kultikus tárgyat, lehe-
tõséget látni. Használatára éppen úgy meg kell
tanítani a gyerekeket, mint az olló vagy a kés
használatára. Ez utóbbiban sem a gyilkos szer-
számot látjuk – egészséges lélekkel legalábbis
–, hanem egy eszközt, amivel kenyeret lehet
szelni, vajat lehet kenni.

Ne felejtsük hát: a chat, az internet, a szá-
mítógép: eszköz. Meg kell tanulni használni,
jól élni vele, de nem vele élni – ha érthetõ,
amit meg akartunk fogalmazni. Ha már egy-
szer van, akkor nem szabad hátat fordítani neki
– mert akkor is lesz –, hanem tegyük bele azt,
ami igazán fontos: az embert, a mesét, a hitet,
a reményt.

Az Internet Fiesta jó alkalom erre!
Ehhez kívánunk erõt, egészséget, jó munkát

minden könyvtárosnak!
Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, Luzsi Margó

Bloggertalálkozó
Orosházán

Fiesta, régóta

Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár
2002 márciusában kapcsolódott be elõször az
Internet Fiesta programjaiba. Akkoriban a „nagy
durranásunk” egy kétnapos non-stop nyitva tar-
tás volt, amikor is egész éjjel jöhettek az elszánt
olvasóink internetezni... és egész éjjel jöttek is.
Hihetetlen, de mégse: hajnali háromkor is fog-
lalt volt mind a hét olvasói gép. Plusz nappal
volt még ingyen internet, szkennelés ugyancsak
ingyen, net-kvíz, európai uniós oldalak keresé-
se, szóval minden, amit más könyvtárak is ki-
próbáltak, minden, ami tényleg arról szólt, ami-
rõl a fiestának szólnia kell: az internet és a szá-
mítástechnika népszerûsítése a teljes lakosság
körében.

Azonban az évek változnak, mint könyvtáros
szemüvegében a dioptria száma, és idén rá kel-
lett ébrednünk: ez a program ilyen formában már
nem fogja úgy lázba hozni az orosháziakat, mint
tette azt korábban (hogy stílusos legyek: „frissí-
tés” nélkül legalábbis nem). Az internet roha-
mos elterjedésével, valamint az elõfizetõi díjak
kedvezõ változásával ugyanis már nem számít-
hattunk arra, hogy az olvasók éjjel – csak mert
díjtalan a használata – eljönnek hozzánk baran-

golni a világhálón. Nappal még oké, sõt, na de
éjjel! Ezzel együtt – szerintem – most is jó prog-
ramot sikerült összeállítanunk: követve az idei
trendet, mi is fókuszáltunk az elektronikus ügy-
intézésre egy vetítéssel egybekötött elõadás for-
májában, volt net-totó, EU-szerver bemutató, szá-
mítógépes tanfolyam, net-nap ingyen internettel
(de csak reggel 8-tól este 8-ig) és volt, igazán
volt egy bloggertalálkozónk is.

Blog, mi az?

A blog internetes naplót jelent, ha valaki továb-
bi információkra kíváncsi ezzel kapcsolatban, a
web roppant gazdag irodalommal kényeztet el
minden érdeklõdõt e témában is. Könyvtárunk
2006 szeptemberében – az elsõ könyvtárak kö-
zött az országban – írta be legelsõ postját (be-
jegyzését) netes naplójába. Hogy miért? Amiért
saját Messenger- és Skype-azonosítót is létre-
hoztunk, amiért az iwiw-re is felléptünk, és
amiért nem hagyunk ki egy napot sem, hogy ne
néznénk meg a honlapunk e-könyvtárosát; azért,
mert szeretnénk haladni a korral és szeretnénk
továbbra is tartani a kapcsolatot potenciális ol-
vasóinkkal. Úgy voltunk vele, ha ehhez most
épp blog kell, hát blogot írunk.

A blog alapvetõen más kereteket adott a
kommunikációnak, mint a weblapunk, ezért
rögtön megkedveltük. Végre lazán fogalmaz-
hattunk, szabadon, úgy, ahogy azt kedvünk,
érzelmi állapotunk diktálta. Arról írhattunk,
amirõl csak akartunk, nem kötött többé a
könyvtári téma (nekem pl. kedvencemmé vált
friss olvasmányélményeim megosztása a blogot
látogatókkal, de írhattunk bármit a sporttól a
zenéig, hiszen a lényeg, hogy a sorokat a könyv-
táros írja. A könyvtáros, a pult mögül). Tege-
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zõdhettünk egy-egy beírás során, néha panasz-
kodhattunk is, egyszóval, a blog kötetlenebb
stílusának hála, közelebb kerülhettünk az olva-
sóhoz. És a közeledés kétirányú lett: a bejegyzé-
sekhez kommentárokat fûzhettek olvasóink, azaz
új formájában is elindult a párbeszéd. (Mindeh-
hez illik hozzátenni: a weblapunk a maga fel-
adatát tökéletesen teljesítette és teljesíti most is.
Az alapvetõ információkon túl például könnyen
kezelhetõ katalógus és általunk épített közhasz-
nú adatbázis áll a felhasználók rendelkezésére).

Találkozunk?

A blogger az a személy, aki a blogot írja. Oros-
háza – ahogyan azt éppen egy blogger, a talál-
kozónk egyik fõvendége, Korbely György meg-
fogalmazta – blogkisváros. Sokan írnak blogot,
bár kétségtelen, arról semmi adatunk nincs, hogy
esetleg többen is írnak-e, mint más városokban.
De minket ez a legkevésbé sem érdekelt, amikor
elhatároztuk, az Internet Fiesta apropójából
meghívjuk a város bloggereit egy találkozóra. A
fõ cél egyértelmû volt, ismerjük meg egymást,
de persze nem lennénk könyvtárosok, ha közben
nem gondoltunk volna arra is: ha már eljönnek
a vendégek, ismerjék meg a könyvtárunkat, és
ismerjék meg a munkánkat is.

Látva a sok helyi vonatkozású blogot, úgy
döntöttünk, kiemelünk néhány fõvendéget, akik-
kel beszélgetünk majd a találkozó során, miköz-
ben természetesen szót adunk mindenki másnak
is, aki élni kíván a lehetõséggel. Bíztunk a
bloggerek megértésében, és nem kellett csalód-
nunk, nem volt emiatt sértõdés. Az egyik fõven-
dég kiléte adott volt Korbely György személyé-
ben. Nyugodtan nevezhetjük õt az elsõ orosházi
bloggernek, akinek naplója – mint ez a blogger-

találkozón is kiderült – példát adott és kedvet
csinált sokaknak. Gyuri közéleti naplót vezet, és
ahogy profi újságírótól ezt el is várhatja az ember,
ezt pártatlan módon, élvezhetõ stílusban teszi. A
blogján található fórum pedig mind a mai napig
„a” fórum Orosházán, így bízhattunk abban, hogy
az õ meghívásával egyúttal állandó olvasóit is
megnyerjük a programnak.

Tulajdonképpen – bár ez késõbb meglepõen
nagy és tökéletesen felesleges vitát indukált a
blogunkon – a másik fõvendég személye sem
volt kétséges: városunk polgármestere, Németh

Béla is blogot vezet a világhálón, ami kihagyha-
tatlan ziccerként lebegett a szemünk elõtt. Meg-
hívtuk, õ pedig elfogadta a meghívást. Lett vol-
na egy harmadik fõvendégünk is, azonban a ko-
rábban a bloggal kapcsolatos ellenérzéseit nyíl-
tan vállaló és persze a meghívásunkra ugyan-
csak igent mondó újságíró az utolsó pillanatban
lemondta a beszélgetést, és egy levelet küldött
maga helyett.

Na de ne ugorjunk ennyire elõre, hiszen a
találkozó délutánján nem csak a meghívott ven-
dégek száma volt bizonytalan, de a közönségé
is. Ez volt az elsõ olyan rendezvényünk ugyan-
is, melyre egyáltalán nem küldtünk szét nyom-
tatott meghívót, amibõl volt ugyan néhány, de
azok nem borítékokban, majd postaládákban
végezték, hanem a könyvtár elõcsarnokának
pultjáról vehették el olvasóink. Viszont millió e-
mailt küldtünk szét, számíthattunk a meghívásra
igent mondó bloggerek hírverésére, ott volt a
programunk a helyi újságban, a legnépszerûbb
közösségépítõ oldalon, meg persze, naná, a
blogunkon is.

Bloggerek, ha összejönnek

Hogy az ellenblogger nem jön el, az véglegesen
csak a találkozó napján derült ki, s hogy még
élesebb legyen a szituáció, a fõvárosban tovább-
képzésen lévõ Korbely is félórát késett, így elõ-
ször csak a polgármestert kérdeztem, akirõl ha
túl sok pozitívumot emelnék most ki, az nyilván
gyanúsnak tûnne, így csak egyet említenék: ké-
pes volt nem politizálni. Ez még úgy is igaz,
hogy a „miért ír” kérdésre válaszolva nem ta-
gadta, a helyhatósági választások elõtt jó lehetõ-
ségnek tûnt a blog a választók megszólítására. A
beszélgetésbe rögtön bekapcsolódtak a közön-
ség tagjai, esetünkben a bloggerek is, akik egyen-
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ként mondták el, miért, mióta és kiknek
írják naplójukat. Érdekes dolgok hangzot-
tak el, például kiderült, hogy gyakorlati-
lag senkit sem érdekel a statisztika, igaz,
mindenki megnézi. Az nem jelentett meg-
lepetést, hogy a fõ ok, amiért a többség
naplót kezdett írni, a közléskényszer volt.
És mivel mindannyiunknak van monda-
nivalója, kell egy hely, ahol megfogalmaz-
hatjuk. De jelen volt egy korábban Ang-
liában tartózkodó hölgy és egy másfél éves
kislányának blogot író anyuka is, akiknél
a közös indok mindezek mellett a távoli
ismerõsök tájékoztatása volt. A polgár-
mester elárulta, õ csak diktál, a bejegyzés
megírása már a gyermekeire marad. A két
fõvendég között nem csak ez volt jelentõs kü-
lönbség: míg például a város elsõ embere legfel-
jebb este ül le a monitor elé, õsbloggerünk napi
tíz óránál többet is bevallott (és ha már az õszin-
teségnél tartunk: az egyébként Golden Blog Díjjal
elismert Korbely Gyuri kezdõlapja a böngészõ-
jében a Kisvárosi webnapló. De ki ne értené ezt
meg?).

Szóba került, sõt, némi vitát váltott ki a fó-
rum jelentõsége, amirõl persze jó tudni: nem
egyenlõ a bloggal, sõt, még csak nem is kötele-
zõ eleme annak. A polgármester inkább bírálta a
névtelenül véleményt formálókat, mások inkább
védték ezt a lehetõséget, ám különösebb vehe-
menciával egyik oldal sem állt saját álláspontja
mellé. Vitára adott még okot az internet, így a
blogok nyelvezete, helyesírása is, ám itt egyet-
értés született: a rövidítések alkalmanként érthe-
tõek és megengedettek lehetnek, ám a helyesírá-
si szabályok figyelmen kívül hagyására nincs
mentség.

A közel kétórás beszélgetést leginkább a mo-
soly, a nevetés jellemezte, és merjük hinni, hogy
ez nem csak a közben felszolgált teának és po-
gácsának volt köszönhetõ. Remek, kötetlen, sõt
baráti volt a hangulat, és nagy örömünkre szol-
gál, hogy ez nem csupán a mi véleményünk.
Végre volt egy könyvtári rendezvény, amirõl
utána beszéltek a városban, ami téma volt a netes
fórumokon. Jó érzés látni, olvasni a többi blogger
beszámolóját, és azokat a hozzászólásokat is,
melyek közül most egyet idéznék, zárszó gya-
nánt. Kollégám blogunkon ezzel zárta tudósítá-
sát: „Szerintem jól kitaláltuk ezt a programot;-)”

Az elsõ válaszra nem kellett sokat várnunk:

„Nem csak szerinted! Tényleg jól ki lett ta-
lálva! Legyen még ilyen!!! Ilyen események
hozzák össze a város lakosait. És tök kellemes
volt, meg minden.

A tea nagyon fincsi volt.
Mikor lesz a legközelebbi?”

Buzai Csaba

Blogok, címek, vendégeink:

Könyvtárunk blogja: http://blog.justhvk.hu/
Korbely György blogja: http://korbely.
freeblog.hu/
Németh Béla blogja: http://www.beol.hu/blog/
nemethbela
Korbely Hédi Aliz blogja: http://hedializ.blog
spot.com/
Kovács Orsolya blogja: http://uzsidoboz.
freeblog. hu/
Mester Éva és Kata blogja: http://ligetutcaoros
haza.blogol.hu/
Németi Zoltán blogja: http://foldiek.blog.hu/
Petrovszki Mária blogja: http://konyvtaroshaza.
freeblog.hu/
Törköly József blogja: http://tjoco.freeblog.hu/

Internet Fiesta a Debreceni
Városi Könyvtárban

A Debreceni Városi Könyvtár tizenhat egység-
bõl álló fiókkönyvtári hálózatot mûködtet a vá-
rosban. A kisebb kölcsönzõhelytõl az egészen
nagy, sokféle szolgáltatást nyújtó információs
központig színes paletta áll az olvasók rendelke-
zésére. Hat egységünk rendelkezik szélessávú
internetkapcsolattal.


