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honlapokat formai és tartalmi szempontok alap-
ján értékelte a szakmai zsûri. A pályázók felnõt-
teket megszégyenítõ ügyességgel készítették el
saját honlapjaikat – egyértelmûen látszik az
internet használatában való jártasságuk és más
weboldalak alapos ismerete.

A legfiatalabb pályázó kilencéves volt, a gyõz-
tes pályamunka megtekinthetõ a következõ ol-
dalon: http://tippi.mindenkilapja.hu

Honfoglaló-bajnokság

A népszerû ismeretterjesztõ játékot használtuk
fel arra, hogy vidéki olvasóinkat is bevonjuk a
fiesta programjaiba. A regisztrációkor mindenki
személyre szóló jelszót kapott, az elért pontszá-
mokat a nap végén összesítettük. A legügyesebb
játékosok két személyre szóló mozijegyet kap-
hattak a Savaria Plaza Cinema Citybe.

Vas megyei fiataljai voltak a célközönségünk,
a versenyre elõzetes regisztrációval lehetett je-
lentkezni. A játék helyszínei: BDK Központi
Könyvtár, BDK Jáki Úti fiókkönyvtára, Vas
megye városai, falvai.

Kézmûves játszóház

A résztvevõkkel olyan tárgyakat szerettünk volna
készíttetni, melyekkel a rideg számítógépes kör-
nyezet vidámabbá és egyénibbé tehetõ. Így esett a
választásunk az üvegfestéssel dekorálható egérpadra
és monitordíszekre, amelyeken a gyerekek egész
délután lelkesen dolgoztak. Az elkészült mûveket
természetesen haza is vihették.

Ebben az esetben arra törekedtünk, hogy a
könyvtár olvasóit, látogatóit vonjuk be a foglal-
kozásba.

Közönségtalálkozó
a No Thanx együttes tagjaival

A találkozó elõtt egy dobozba összegyûjtöttük
azokat a kérdéseket, amelyeket a szégyenlõsebb
fiatalok személyesen nem mertek feltenni. Az
együttes tagjai beszéltek olvasási, internetezési
szokásaikról, napi elfoglaltságaikról, a tanulás és
nyelvtanulás fontosságáról, késõbbi terveikrõl. A
szervezõk számára is rendkívül kellemes megle-
petést okoztak, mivel életkorunknál és „mûfa-
juknál” sokkal érettebben gondolkodó fiatalok-
nak bizonyultak, számos tanulsággal és jó ta-
náccsal szolgálva az õket bálványozó tinédzse-

reknek. A beszélgetés végén autogramot adtak,
fényképezkedtek és beíratkoztak a könyvtárba.
Azoknak, akik látogatóként voltak jelen a ren-
dezvényen, beíratkozási lapot adtunk – ha ezt
visszahozzák, No Thanx-es dedikált olvasójegyet
kapnak.

A programra elsõsorban az együttes rajongóit
vártuk, a beszélgetést Kremser Csaba (Nyugat
Rádió, Szombathely) vezette.

Az idei programmal sikerült nagyon izgalmas,
változatos, mindenki számára élvezetes rendez-
vénysorozatot lebonyolítanunk. Pozitívak a
visszajelzések, a játékok folytatására igény van
az Internet Fiesta keretein kívül is.

Sopár-Dancsecs Katalin

Szabó Csilla

Internet Fiesta 2008
a Debreceni Városi

Könyvtárban

A Debreceni Városi Könyvtárban hagyománnyá
vált, hogy minden évben tavasszal Internet Fies-
tát rendezünk. Az idén hetedik alkalommal kap-
csolódtunk az országos programhoz. Fiókkönyv-
tári hálózatként több helyszínen zajló rendezvé-
nyeinket minden évben a központilag meghirde-
tett ajánlások szerint tervezzük meg. A gyerekek
és az internet téma különös jelentõséggel bírt
számunkra, hiszen 2007-ben beíratkozott olva-
sóink 38%-a, 7121 fõ volt tizennégy éven aluli.

Tapasztalatok a gyerekek
internethasználatáról

A gyerekek internethasználati szokásairól nem
készítettünk felmérést, de számos tapasztalat-
tal rendelkezünk. Egyre több hat éven aluli is
használja a világhálót, már nem ritkaságszám-
ba menõ az óvodás internetezõ.

A kisiskolások kevés weboldalt ismernek,
leginkább játszanak, e-maileznek, néhány he-
lyet látogatnak rendszeresen, az interneten je-
lenlévõ hasznos és nekik szóló tartalmakból
alig ismernek valamit. Egy amerikai felmérés
szerint a fiatalok honlapokról szóló ismerete-
iket 70%-ban a barátaiktól szerzik, s csupán
6%-ban felnõttektõl. A kamaszkorúak naponta
több órát is lógnak a neten, chatelnek, „be-
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szélgetnek”, a világháló kommunikációs olda-
lát részesítik elõnyben.

Egyre többen fedezik fel, hogy az internet
jól használható házi feladatok megoldásához,
de a talált információk ellenõrzése, személyes
adatok védelme, információkereséshez a leg-
jobb módszerek megtalálása sokuknak problé-
mát okoz. A gyerekek internethasználata téma
kérdések sokaságát veti fel. Fontosnak tartot-
tuk ezeket közösen átgondolni, megoldásokat
keresni annak érdekében, hogy a világháló
használatában a gyerekek felkészültebbek le-
gyenek.

Megfogalmaztuk az ötnapos programunk céljait:
• az Internet Fiestára elkészítjük a Debreceni

Városi Könyvtár új, a gyermek és a tini korosz-
tályt megszólító, gyermekbarát weboldalát;

• különbözõ korosztályok számára honlap-
bemutatókat tartunk, felhívjuk a figyelmet az
internet veszélyeire, tanácsokat adunk ezek ke-
zelésére;

• megszólítjuk a szülõket, számukra az
internet helyes használatáról és veszélyeirõl szó-
ló tájékoztatókat készítünk;

• felhívással fordulunk az iskolai könyvtárak-
hoz, annak érdekében, hogy õk is bekapcsolód-
janak a programokba, közös szakmai napot szer-
vezünk;

• a Mátyás-évfordulót összekötjük a fiestás
programokkal, internetes pályázatokat, vetélke-
dõket, játékokat hirdetünk.

Elõkészületek

Új honlappal az Internet Fiestán

Régen tervbe vettük a kilencvenes évek vé-
gén készített honlapunk megújítását. Az
Internet Fiesta jó reklámalkalomnak mutatko-
zott a bemutatkozásra. Reményeink szerint a
fiesta miatt többen látogatnak weblapunkra, az
új honlapot bemutathatjuk a sajtónak, esetleg
a szakmának is.

Megalakult a honlapszerkesztésért felelõs
munkacsoport. A csapatban grafikus, könyv-
táros és számítástechnikus kezdte meg a kö-
zös munkát. Mivel a honlap elkészítése (per-
sze soha sem lesz kész) több hónapos munka,
ezért a fiestára csak az új szerkezet kialakítá-
sát, a design kitalálását, a fiesta témájára te-
kintettel a gyerekeknek és a tiniknek szóló
részek tartalmi feltöltését határoztuk el.

A gyermekoldal bemutatása

A weblap óvodások és kisiskolások számára
készült. A lap képi világa közel áll a gyerekek
ízléséhez, a grafikus kolléga négyfõs manócsa-
ládot alkotott, amelynek tagjai állandó szereplõi,
összekötõi a gyermekoldalaknak.

A fõoldalon a manók az Internet Fiesta gyer-
mekrendezvényeire, játékaira, pályázataira in-
vitálják a kicsiket. (Ez a tartalom az éppen ak-
tuális események szerint mindig változik.) Két
elem viszont változatlan:

• a fõoldal alján a figurákra kattintva a ma-
nók életre kelnek, bemutatkoznak, megszólítják
a gyerekeket;

• a jobb oldalon található ugrópontok gyer-
mekbarát honlapokhoz (Egyszervolt, Kiskobak,
Mesebirodalom) vezetnek. Szeretnénk, ha
internetezéskor kis látogatóink nyitólapja a mi
honlapunk lenne. A weboldalunkról elindulók
minõsített, tartalmas kikapcsolódást nyújtó, hasz-
nos idõtöltést jelentõ gyerekoldalakra tudnak
továbblépni, s felnõttek felügyelete nélkül is
biztonságosan internetezhetnek.

A felmérések szerint a korosztály 94%-a já-
tékra használja az internetet. Ennek ismereté-
ben „játéknak” álcázott könyvtári projekteket
helyeztünk el a fõoldalon. (Mátyás király,
népmese napja, Ki mondja a verset? és a Ki a
lúdas? – városismereti vetélkedõ). A gyermek-
könyvtári projektek vetélkedõi, pályázatai já-
tékos formában az olvasás és a könyvtárhasz-
nálat ügyét szolgálják. Az Internet Fiestát a
Mátyás király projektre építettük. Az al-
menükben a gyerekek meghallgathatják a
Meserádió adását, kalandozhatnak a Biblioté-
kában vagy jelentkezhetnek egy Mátyás király-
ról szóló vetélkedõre.

A Meserádióban négy, Mátyás királyról szó-
ló mesét lehet meghallgatni. A történetekhez
Nagy Sándor Zoltán grafikus kollégánk húsz
képbõl álló színezõt készített. A képeket óvo-
dások számára is könnyen kezelhetõ progra-
mokkal lehet kiszínezni. A nagyobbakra is
gondoltunk, õk a mesékhez letölthetõ játékla-
pokat találtak az oldalon. A meseszínezõ és a
feladatlapos játék is nagyon népszerû volt a
fiesta alatt, rengeteg képet és helyesen kitöl-
tött feladatlapot kaptunk. A legszebb munká-
kat (amelyek között értelmileg sérült gyere-
kek munkái is voltak) a fiesta oldal Nálunk

történt rovatában mutattuk be.
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A Bibliotéka oldalon arra kértük a gyerekeket,
hogy írjanak e-mailt Mátyás király könyvtárosá-
nak, mutassák be, hogy milyenek a mai könyvtá-
rak. Ezen az oldalon elkezdtünk egy mesét is a
manóinkról, akik a fiesta alatt egy csoda folytán
Mátyás király könyvesházába keverednek. A törté-
net folytatását és a probléma megoldását a gyere-
kekre bíztuk. Mindkét pályázatunkra nagyszerû
alkotások érkeztek. A legjobb írásokat és mesebe-
fejezést honlapunkon is közzétettük.

A Mathias-Net oldalon internetes vetélkedõt
hirdettünk kisiskolások és felsõsök részére. Fel-
hívásunkra az ország több pontjáról 42 csapat
regisztrált. 2008. március 26-án 14 órakor indult
honlapunkon a játék. Egy órát kaptak a csapatok
a feladatok megoldására, válaszaikat e-mailben
küldték el.

Tinioldal

Az információs és kommunikációs technikák
közül a tinik fõképp a kommunikációban ott-
honosak. Mobiloznak, sms-eznek, e-maileznek,
blogot írnak, honlapot szerkesztenek. A tinik
számára készült oldalakat is egységes és egye-
di képi világ köti össze. A sokféle kamasztí-
pust (a lázadó, a szorgalmas, a félénk stb.)
megjelenítõ grafika is azt sugallja, hogy a
korosztály számára fontos az önkifejezés, az
egyéniség felfedezése, társak keresése és a
csoportba tartozás élménye. A tinioldalon sze-
retnénk több témában párbeszédet kezdemé-
nyezni a kamaszokkal, s örömmel adunk majd
teret a fiatalok alkotásainak is. Ezért is szere-
pel a menüpontok között egy on-line tini-
magazin E(z) Opus címmel (ide irodalmi és
képzõmûvészeti alkotásokat várunk) és egy
olvasmányélményekkel kapcsolatos eszmecse-
rére ösztönzõ blog.

Az Internet Fiesta programjainkat is külön
menüpont alá gyûjtöttük. A programajánló mel-
lett több témában hirdettünk pályázatot. Lehetett
indulni saját bloggal és honlappal, valamint
webkamerával vagy digitális fényképezõgéppel
készített könyvajánlóval. A tiniktõl is érkezett
néhány igazán színvonalas pályamunka, de jóval
kevesebb pályamûvet kaptunk, mint a kisebbek-
tõl. A legjobb alkotások itt is felkerültek a hon-
lapunkra, de úgy döntöttünk, hogy hamarosan
nagyobb hírverést adunk a dolognak, s újból
kiírjuk a pályázatokat.

Felhívás az iskolai könyvtárakhoz

Fontos volt számunkra, hogy az iskolai könyv-
tárak is bekapcsolódjanak a programokba. Felhí-
vással fordultuk az iskolai könyvtárosokhoz, arra
kértük õket, hogy az Internet Fiesta alatt könyv-
táraikban adjanak a gyerekeknek mind több le-
hetõséget arra, hogy életkoruknak megfelelõ szin-
ten megismerkedjenek az információs technika
eszközeivel.

E-mailben meghívtuk szakmai továbbképzõ
napunkra a város valamennyi iskolai könyvtáro-
sát, elküldtük pályázatainkat. A programok sike-
res megvalósításához honlapunkon óravázlatokat
közöltünk. (Az óravázlatok prezentációja letölt-
hetõ honlapunkról.)

Az Internet Fiesta közös
sajtótájékoztatója

Minden könyvtári programnál nagy jelentõ-
séggel bír a hírverés. Mivel a városunkban a Deb-
receni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, a Méliusz
Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mûvelõdési
Központ és a Debreceni Városi Könyvtár is gaz-
dag programmal készült, közös sajtótájékoztatót
rendeztünk. Halász János alpolgármester, ország-
gyûlési képviselõ elvállalta a program védnök-
ségét. A sajtótájékoztató elõtt sajtóközleménye-
inket eljutattuk a médiához, honlapjainkon a saját
programjaink mellett egy linkkel elérhetõvé tet-
tük a másik két intézmény rendezvényeit is. A
Debreceni Városi Könyvtár Benedek Elek
Könyvtárában került sor a találkozóra, ahol Ha-
lász János megnyitó beszédében kiemelte: a prog-
ram lényege, hogy rámutasson, miként szerez-
hetõk a világhálón keresztül hasznos informáci-
ók. Emellett a rendezvény fontos küldetése, hogy
segítsen a valódi értékek feltérképezésében.

Fábryné Márkus Ágnes osztályvezetõ az
egyetemi könyvtár részérõl elmondta, hogy
naponta 16 órakor könyvtári körsétán pillant-
hatnak be az érdeklõdõk például a szerverszo-
bába vagy a digitalizáló mûhelybe. Emellett
két, egyetemistáknak szóló elõadással és há-
rom, szélesebb közönséget is vonzó prezentá-
cióval irányítják rá a figyelmet az elektroni-
kus ügyintézésre és a legújabb internetes prog-
ramokra.

Szilágyi Irén, a megyei könyvtár megbízott
igazgatója ismertetõjében kiemelte, hogy a
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felnõtteket és a gyerekeket egyaránt
megszólítják programkínálatukkal.
Így szerveznek többek között vir-
tuális tojásfestõ versenyt, erõszak-
mentes internetes játékokat mutat-
nak be, hasznos webhelyekre hív-
ják fel a figyelmet és felnõtt-
felhasználó-képzést indítanak.

Mi a Debreceni Városi Könyv-
tár honlapjának Internet Fiesta ol-
dalát mutattuk be, ahol a rendez-
vény teljes anyagát (pályázatok,
vetélkedõk, könyvtári elõadások,
a pedagógusoknak szóló felhívá-
sok, pedagógusoknak készített
óravázlatok, szülõknek, gyerekek-
nek szóló letölthetõ és nyomtat-
ható tájékoztatólapok) megtalál-
ták az érdeklõdõk.

Internet Fiesta
napról napra

A fiesta idején a honlapunkra láto-
gató gyerekek e-mailes levelezõ játékkal tehet-
ték próbára tudásukat. Minden nap más-más té-
mában tettünk fel kérdéseket (internet, chat, ször-
fölés, biztonság, e-mail). A honlapunkról lehe-
tett letölteni azokat a szórólapokat is, amelyek
hasznos webcímeket közöltek, valamint a szü-
lõkhöz és a gyerekekhez szólva tanácsokat adtak
a biztonságos internethasználathoz.

Óvodások napja – 2008. március 25.

Internet ma még igen kevés óvodában áll a
gyermekek rendelkezésére, pedig már az egé-
szen kicsi gyerekek is képesek arra, hogy hasz-
nálják a számítógépet. A foglalkozásokon fi-
gyelembe kellett vennünk, hogy ez a korosz-
tály még korlátozott ideig tud figyelni, kon-
centrálni.

A bemutatott internetes játékok kiválasztá-
sánál arra törekedtünk, hogy azok alkalmat
adjanak képességfejlesztésre, gondolkodásra.
Óvodás foglalkozásaink a honlapunkhoz kö-
tõdtek. A Meserádió meghallgatása után a
Mátyás-mesékhez tartozó színezõk közül vá-
laszthattak a gyerekek. Megismerkedtek a
programokkal, gyakorolták az egér használa-
tát. Az elkészült képekbõl a honlapunkon is
megtekinthetõ virtuális, néhány helyszínen

pedig a gyermekrészlegben bemutatott rögtön-
zött kamarakiállítást rendeztünk.

Kisiskolások napja – 2008. március 26.

Már a kisiskolások többsége használja a vi-
lághálót, de ez a korosztály még nem tud kriti-
kusan gondolkodni, nincsenek tisztában a világ-
háló veszélyeivel, internethasználati szokásaik
kialakulófélben vannak. A gyerekeket igyekez-
tünk játékos formában megismertetni a világhá-
lóval. Bevezetõként projektorral kivetítve, közö-
sen nézegettünk gyermekbarát honlapokat. Be-
széltünk a világhálón való szörfözés, illetve a
túlzott számítógép-használat veszélyeirõl, bemu-
tattuk gyermekkönyvtári oldalunkat.

Felsõ tagozatosok napja – 2008. március 27.

A bemutatókon a világháló ismeretszerzésben
betöltött szerepérõl esett szó. Olyan honlapokat
mutattunk be, amelyek a korosztály számára
érdekesek, szórakoztatóak, illetve egyes tantár-
gyak esetében a tanuláshoz nyújtanak segítséget.
A honlapok között szerepelt pl. a Nyugat folyó-
irat, a Sulinet oldal, a Csodaceruza, a Magyar
Elektronikus Könyvtár (MEK) és saját tini-
oldalunk. Ezen a napon tartottuk a Mathias Net
internetes vetélkedõt is.
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Szakmai nap iskolai és közmûvelõdési könyvtá-

rosoknak – 2008. március 27.

Serresné Barta Ibolya elõadása az iskolai

könyvtárak világnapjáról. A programot a Vö-
rösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény könyvtáros-
tanárának bemutatója nyitotta. Az elõadó be-
számolójában elmondta, hogy intézményük
2002-ben elsõként csatlakozott Magyarorszá-
gon az iskolai könyvtárak világnapja rendez-
vényeihez. A világnapot az Internatinal
Association of School Librarians (Iskolai
Könyvtárosok Nemzetközi Szövetsége, röviden
IASL) hirdette meg 1999-ben azzal a céllal,
hogy segítse a különbözõ országok iskolai
könyvtárai közötti kapcsolatépítést, tapaszta-
latcserét, közös programok megvalósítását, fel-
hívja a figyelmet az iskolai könyvtárakra.

Bemutatta a világnapok legérdekesebb prog-
ramjait, amelyek között számos nagyszerû
módszertani ajánlás, megvalósítható ötlet hang-
zott el. Pl.: fele sem igaz játék, információke-
resõ verseny, pályázat saját könyv készítésére,
Shakespeare-hasonmás verseny. A programról
további információk találhatók az iskolai
könyvtári világnap weblapján és a Vörösmar-
ty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény honlapján.

Ismeretszerzés az interneten címmel Tóth

Erika, a Benedek Elek Könyvtár munkatársa
tartott bemutatót. Az általános iskolások és kö-
zépiskolások tanulását, ismeretszerzését, érettsé-
gire, felvételire való felkészülését segítõ honla-
pokat mutatott be. A prezentáció az irodalom, a
történelem, a matematika, a biológia, a fizika
tanulását segítõ hasznos weboldalakat, on-line
szótárakat és enciklopédiákat szedte csokorba.
Az elõadás anyaga letölthetõ a honlapunkról.

Könyvtárak akadálymentesítése interneten

címmel Moldován István, a MEK osztályveze-
tõje tartott elõadást. A weben megjelenõ tar-
talmakhoz való hozzáférést minden felhaszná-
lói közösség, a fizikai vagy egyéb módon hát-
rányos helyzetû emberek számára is biztosíta-
ni kell. Hogyan érhetõ el az esélyegyenlõség
az interneten? Melyek az akadálymentesítés kö-
vetelményei, szempontjai? A MEK a kezde-
tektõl fogva figyelt arra, hogy elektronikus
könyvtári szolgáltatásai a fogyatékosok és a
hátrányos helyzetûek számára is hozzáférhe-
tõk legyenek. Példaként bemutatta a MEK

akadálymentesített szolgáltatásait. Az elõadás
anyaga letölthetõ honlapunkról.

Vranyecz Tünde, a Debreceni Városi Könyv-
tár munkatársa a Tudományos és Mûszaki Tájé-
koztatás Adattármustra sorozatában értékelt adat-
bázisokból mutatott be néhányat. Elemezte az
adatbázisok könyvtári megközelítésben lényeges
tartalomszolgáltatásait megadott szempontok sze-
rint. A használók számára fontos kezelõfelület-
tel, keresõrendszerrel, tartalommal és metaada-
tokkal foglalkozott. Az értékelések segítséget
nyújtanak a rendszerek minél eredményesebb
használatához.

Sérült gyerekek napja – 2008. március 28.

Harmadik és negyedik osztályos értelmi fo-
gyatékos gyerekek vettek részt a programokon,
õk a honlapunk Mátyás királyról szóló oldalai-
val ismerkedtek, mesét hallgattak, színezõ prog-
ramokat használtak.

Családi nap – 2008. március 29.

A szombaton nyitva tartó könyvtárainkban
internetes családi, mûveltségi vetélkedõk zajlottak.

Középiskolások napja – 2008. március 31.

A középiskolások már gyakorlott internet-
használók, náluk arra törekedtünk, hogy kü-
lönleges honlapokra, érdekességekre hívjuk fel
a figyelmüket. Nagy Sándor Zoltán grafikus
tartott Vizuális illúzió címmel prezentációs elõ-
adást mûvészeti középiskolák diákjainak. A
Tócóskerti Könyvtárban tartott elõadáson a
szem felépítésén és a vizuális észlelés folya-
matának bemutatásán túl a résztvevõk megis-
merhették az alapvetõ képi illúziókat és ezek
hatásmechanizmusát. Az elõadó saját rajzai-
val is illusztrálta az elhangzottakat, betekin-
tést engedve a vizuális illúziók készítésének
technikájába

A sok-sok beérkezett pályamunka értékelése
hosszabb idõt vesz igénybe, ezek tanulmányo-
zására és honlapunkon történõ megjelenteté-
sére két hetet szántunk, az Internet Fiesta zá-
róeseményére április közepén kerül sor.
Összegzésként a fiesta után pár nappal elmond-
hatjuk, hogy a szülõk és a pedagógusok mel-
lett nekünk, könyvtárosoknak is nagy szere-
pünk és fontos faladatunk van a jövendõ nem-
zedékek értelmes, igényes internethasználati
szokásainak kialakításában.
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A Debreceni Városi Könyvtár köszönetet
mond az UPC Magyarország Kft-nek, a Gamestar
Magazinnak, a PC World Magazinnak és Debre-
cen Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
program sikeres megvalósításához nyújtott támo-
gatásukért.

Biró Ildikó–Csehely Edit

www.dbvk.hu/fiesta

A könyvtár többet tud,
mint gondolnád…

Hagyomány, hogy március utolsó napjaiban a
magyar könyvtárak az internet népszerûsítésére
‘fiestát’ szerveznek. A számtalan program, ren-
dezvény, játék és tanfolyam célja az internet
emberközelbe hozása, legyen az az ember falusi
néni, tartós munkanélküli, vagy éppen „maga-
biztosan bizonytalan” kamasz. Minden év egy-
egy témát emel fókuszba, 2007-ben ilyen volt az
e-ügyintézés, az idén pedig a gyerekek és a net
viszonya, mottó: Ne cs@k lógj a neten!

A hazai (egyre inkább elbulvárosodó) média
sugallatára sok tiniben, kamaszban alakul ki az
a vélemény, hogy a „Szilikon-völgyben” érvé-
nyesülhet majd felnõttként. Egybecseng ezzel,
amit Pintér Róbert az egyszervolt.hu képvisele-
tében említett a fiesta zárókonferenciáján: a ti-
zennégy év alatti korosztály kedvenc tévémûso-
ra a Mónika-show. Azonban a szülõk, az oktatá-
si rendszer, a könyvtárak alternatívaként a
Szilicium-völgy felé is terelhe-
tik ezeket a gyerekeket.

A kicsit meghökkentõ fel-
ütés – hátha így többen olvas-
sák végig a cikket, furfan-
goskodik a szerzõ – csak félig-
meddig tréfa, a kilencedik
Internet Fiesta nem véletlenül
szólította meg ezt a korosztályt.
Számtalan lehetõséget, de ve-
szélyt is jelent az internet. A
felnõttek – analógiát használva
– talán a tûzzel való bánásmó-
dot is könnyebben tanítják meg
a gyerekeknek, mint a világhá-
ló helyes használatát. Ebben
igyekeztek segíteni idén a
könyvtárak, így a fõvárosi
könyvtárak is.

Fiesta a számok tükrében

Budapesten a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
37 fiókja csatlakozott a fiestához (a fõvárosban
emellett még másik hat intézményben voltak
programok), egy további helyszín pedig a virtu-
ális tér, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
(FSZEK) internetes portálja volt. A tagkönyvtá-
rak saját jogon dönthettek a csatlakozásról (a
fiókok kétharmada kapcsolódott be), minden
könyvtártípus képviseltette magát, a kis könyv-
táraktól a Központi Könyvtárig. Március 26-ától
31-éig mintegy száz alkalommal, százötven féle
programot szerveztek könyvtáraink.

A jó dolgokat folytani kell…

A fiestás hagyományok nyomán, az adott év
kínálta tematikán túl, a bevált programelemek
nálunk is megjelentek. Tréfásan az E-számokra
utalva igyekeztünk bemutatni, hogy vannak jó
„E-betûsök” is (e-ügyintézés, e-book-ok; e-olva-
sótermi szolgáltatások; e-kereskedelem; e-
bankolás stb.). Rendszerszemlélet is megjelent a
tervezésben, a tavalyi Könyvtárak összefogása a

társadalomért kezdeményezéseit is sokan vitték
tovább.

Speciális tanfolyamokat (kismamáknak, mun-
kanélkülieknek, nyugdíjasoknak), szabad inter-
nethasználatot, webkettes lehetõségek bemutató-
inak sorát találhattuk a rendezvénykínálatban, de
ezekrõl most részletesebben nem beszélnék, hi-




