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kus levelezés, fórumok használata, elektronikus
ügyintézés – is.

A szintén több éve folyó lakossági internet-
használói tanfolyamaink Nagyinet-hallgatóit egy
beszélgetésre invitáltuk a Nagyinet+ Klubba,
amelynek létrehozását õk kezdeményezték. Nagy
örömünkre szolgált, hogy nemcsak volt hallga-
tókat, hanem több éve a könyvtárunkban
internetezõ nagyikat is vendégül láthattunk a
rendezvényen.

A rendszeresen intézményünkben internetezõ
gyerekek körében idén is nagyon népszerûek
voltak nettotóink, de sokan szívesen foglalkoz-
tak az általános iskolásoknak összeállított fel-
adatlapokkal is.

A könyvtárunkban mûködõ Europe Direct
Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont
egy on-line totóval kapcsolódott a fiestához –
Európa polgára vagyok címmel. A megoldáso-
kat e-mailben vártuk és kaptuk. Bár a feladato-
kat gyerekek számára állítottuk össze, felnõtt
résztvevõket is regisztrálhattunk.

Lehetõségek és veszélyek – az internet felnõtt

szemmel témában elõadást szerveztünk. Elsõsor-
ban szülõket, nagyszülõket, pedagógusokat vár-
tunk, de az érdeklõdõk között középiskolásokat
is fogadhattunk. Szakértõ elõadóink – az
egyszervolt.hu, a huszadikszázad.hu, valamint a
Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság
munkatársai – az internet didaktikai hasznával,
az elõbbi két weboldal oktatásban, nevelésben
betölthetõ szerepével, valamint az internet-
használat jogi hátterével, a technikai és tartalmi
veszélyekkel ismertették meg a hallgatóságot.

Már a programszervezés során igyekeztünk
felhívni a figyelmét, illetve felkelteni az érdek-
lõdését megyénk kisebb könyvtárainak is a fiesta
iránt. Igény esetén felajánlottuk feladatsorainkat,
bemutatóinkat, programterveinket. Nagy örö-
münkre szolgált azonban, hogy önállóan is töb-
ben szervezték meg saját programsorozatukat –
nemcsak a városi könyvtárak, hanem a községi
intézmények közül is.

A legtöbben a vetélkedõkben vettek részt, de
sok osztály élt a csoportos foglalkozás lehetõsé-
gével is. Csaknem kétezer kölyök látogatója volt
a programoknak, ami az összes látogató 60%-a.

Bács-Kiskun megyébõl három könyvtár ve-
hette át a 2008. évi Internet Fiesta oklevelét. A
Katona József Könyvtár támogatásával, de je-
lentõs számú önálló program megszervezésével

vívta ki az elismerést két kistelepülés, Katymár

és Szentkirály könyvtárosa. A siker ismét az
összefogásnak, az egyéni és csoportos teljesíté-
seknek köszönhetõ.

Rédai Árpádné Angéla–Szabóné Czakó Dóra

Internet Fiesta
Szentkirályon

Idén kilencedik alkalommal rendezték meg or-
szágosan az Internet Fiestát, melyhez a szentki-
rályi könyvtár harmadszor csatlakozott. Az idei
mottó: „Ne cs@k lógj a neten!” volt, amivel
fõként a gyerekeket kívánták megszólítani a szer-
vezõk. Én is elsõsorban számukra szerveztem
programokat.

Idén jóval nagyobb hangsúlyt fektettem az
elõkészítõ munkára. Már az ünnep elõtt elké-
szültek a plakátok, szórólapok a lakosságnak,
meghívók a gyerekek üzenõfüzetébe, elõzetes
a Szentkirályi Hírmondóba, és a részletes prog-
ram az iskola honlapjára. A szponzorok, tá-
mogatók megszólítása levélben már február
végén megtörtént. Ennek köszönhetõen most
elõször két kisebb vállalat és három egyéni
vállalkozó is támogatta rendezvényünket fel-
ajánlásaival.
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Az általános iskolások számára csoportos fog-
lakozás keretében több bemutatót is tartottam
életkoruknak megfelelõ témákban. Így szó volt
az interneten való keresésrõl; meséket, különbö-
zõ fejlesztõ játékokat és kreatív ötleteket tartal-
mazó honlapokról. De kerestünk kamaszoknak
és horgászoknak szóló weblapokat is. A legna-
gyobbaknak még a Magyar Elektronikus Könyv-
tár (MEK) és a Nemzeti Audiovizuális Archí-
vum (NAVA) oldalát is bemutattam.

Ezek megismerésén túl a vállalkozó kedvûek
egyénileg (feladatsorok segítségével) ki is pró-
bálhatták, hogy mennyire igazodnak el a világ-
hálón. A kicsik a bemutatott mesés oldalakkal
kapcsolatban munkalapokat tölthettek ki, a na-
gyobbak pedig négy témában keresgélhettek
az interneten. Minden résztvevõ egy újságot

és csokit kapott, a legjobbak pedig még
külön ajándékot is.

A megyei könyvtár munkatársai külön-
bözõ témájú feladatlapokat is állítottak
össze, melyeket az iskolában lehetett meg-
oldani informatika órán, de idén elõször
elektronikus levélben is el lehetett küldeni.
Nagyon sok jó megoldás született, melyért
szintén kisebb jutalom járt.

Ebben az évben elõször számítógépes
rajzpályázatot is hirdettem. A rajzokat vagy
a könyvtárban lehetett elkészíteni, vagy
otthonról levélben kellett elküldeni.

A felnõtteknek a NAVA munkatársa,
Tajta Krisztina tartott elõadást, mivel a
könyvtár ettõl a hónaptól NAVA-pontként
is mûködik. Az elõadás után a helyi ifjúsá-

gi szervezet egyik tagjával megbeszéltük, hogy
ezt kihasználva a jövõben NAVA-filmklubot
fogunk tartani.

Az olvasókör összejövetelének résztvevõi meg-
ismerkedhettek a Magyar Elektronikus Könyvtár-
ral, illetve egyéb könyvkeresõ portálokkal.

Szombaton délután családi fiestára vártam a
családokat, melynek keretében egy feladatsort le-
hetett kitölteni, illetve a gyerekek kézmûves-
kedhettek is. A már korábban megismert kreatív
oldalak egyikérõl választottam egy könnyen el-
készíthetõ ajándékot. A felnõttek közül volt, aki
filmet nézett, a gyerekek pedig az elõadásokon
említett oldalakon barangoltak.

Az esti záró rendezvényre a fenntartó és a
támogatók képviselõit vártam, akik felajánlása-
ikkal segítették a programokon részt vevõk meg-

ajándékozását. Ezúton is szeretnék
nekik köszönetet mondani! Egy kis
kulturális mûsorral és vendéglátás-
sal kedveskedtem nekik.

A fiesta rövidsége miatt még sok
ötlet maradt a tarsolyomban, ame-
lyeket a következõ évben szeret-
nék megvalósítani. A rendezvény
ideje alatt kétszer annyian fordul-
tak meg a könyvtárban, ami azt
mutatja, hogy igény van a hason-
ló eseményekre. A következõ évi,
tizedik fiestára már most el kell
kezdenem készülni, hogy még vál-
tozatosabb, színesebb, még több
korosztályt érintõ programokat
tudjak összeállítani.
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Az országos programbizottság a helyi rendez-
vényeket beválasztotta a legjobbak közé, és a
szakma meghívott képviselõi elõtt bemutatót is
tartottam Budapesten. Köszönöm mindenki se-
gítségét és részvételét!

Szutor Sándorné

Fiesta a II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtárban

Az Internet Fiesta programsorozatát március 26.
és 31. között hirdette meg az Informatikai és
Könyvtári Szövetség, melyhez – az elmúlt évek-
hez hasonlóan – Borsod-Abaúj-Zemplén megye
több településérõl csatlakoztak: Bánréve,
Borsodnádasd, Járdánháza, Kazincbarcika,
Krasznokvajda, Ózd, Sajónémeti, Sajóvelezd,
Sáta, Szikszó könyvtárai, Miskolcon a II. Rákó-
czi Ferenc Megyei Könyvtár és a Városi Könyv-
tár nyolc fiókkönyvtára.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban
nagy erõfeszítéseket teszünk annak érdekében,
hogy ráirányítsuk a figyelmet az olvasásra. A
hagyományos forma mellett napjainkban egyre
fontosabb szerep jut az elektronikus olvasniva-
lóknak, amiket be is mutatunk a gyermekeknek
a foglalkozásokon, lehetõség szerint kötetlen,
játékos formában. Az idõsebb korosztályt elõ-
adásokkal, bemutatókkal, tanfolyamokkal várjuk.

Az Internet Fiesta idején igyekeztünk még több
gyermeket és felnõttet becsá-
bítani a könyvtárba, megnyer-
ni õket az olvasás ügyének.

Ebben az évben a szerve-
zõk kiemelt figyelmet szen-
teltek a gyermekeknek. Kö-
zös célkitûzésünk az volt,
hogy megmutassuk, a játé-
kok mellett a világhálónak
nagyon sok hasznos oldala
van. Fontosnak tartottuk,
hogy ne csak a lehetõségek-
re, hanem a veszélyekre is
felhívjuk a figyelmet.

Tavaly több sikeres pá-
lyázat eredményeképpen
megújulhatott Gyermek-
könyvtárunk. Októberben
megnyitottuk a Játék-Várat,

ahol társas- és készségfejlesztõ játékokat helyez-
tünk el. Mára sokkal szebb, barátságosabb kör-
nyezetben fogadhatjuk a kis olvasókat.

A 2007. évi Internet Fiesta programjainak
sikeres megszervezéséért kapott támogatásból
újabb számítógépet vásároltunk. Eddig a gyere-
keknek folyamatosan várakozniuk kellett, mivel
egyetlen gépet használhattak. Az elmúlt évek
tapasztalata azt mutatja, hogy a játékon túl egyre
többször a tanulás, vagy éppen a házi dolgoza-
tok elkészítése a céljuk.

Az elmúlt néhány napban tehát a megszokott-
nál több foglalkozáshoz kapcsolódott az internet.
Igyekeztünk a lehetõségek széles körét bemutat-
ni úgy, hogy minél több arcát ismerjék meg e
csodálatos, de nem egyedüli információszerzési
lehetõségnek.

Programok ovisok számára

Kacifántos rajzoló

Bemutattuk a www.egyszervolt.hu, a mini
max.hu, a kacifant.hu stb. oldalakat. Közösen ke-
restek meséket, színezõket; játszhattak kedvenc
mesehõseikkel.

Programok kisiskolások számára

Dalok, játékok, animációk az interneten

A www.egyszervolt.hu oldalait mutattuk be
második osztályosoknak. Elõször dalokat hall-
gattak meg, amit közös éneklés követett; majd a




