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Nap ló 

10 éves a Könyvtári 
Internet Fiesta 

A 2009. évben tízéves évfordulójához érkezett a 
Könyvtári Internet Fiesta. Az országos program
sorozat március 23-ától 31-éig tartott. Az Infor
matikai és Könyvtári Szövetség elnöksége elfo
gadta az országos programbizottság ajánlását, így 
az idén - az évforduló kapcsán - három fő téma
körben tettünk ajánlásokat a könyvtáraknak. Ja
vasoltuk, hogy szervezzenek programokat a 
Könyvtárak az ügyfélkapun át, a Virtuális könyv
tárak, virtuális szolgáltatások és a Könyvtárak 
szerepe az életen át tartó tanulás terén témakö
rökben. 

A szervezés a korábbi évekhez hasonlóan tör
tént. 2009-ben is a Katona József Könyvtár csa
pata segítette a helyi események egységes orszá
gos programmá szervezését a megyei könyvtá
rak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munka
társainak virtuális kapcsolattartására, tájékozta
tására építve. A fiesta.kjmk.hu címen már már
cius elejétől lehetett regisztrálni a programokat. 
A központi adatbázis sokféle szempont szerinti 
tájékozódásra adott lehetőséget. Örvendetes, hogy 
tovább nőtt a csatlakozó könyvtárak száma. A 
tizedik évben 260 könyvtár vett részt a program
ban 168 településről, amelynek a fele község volt. 
Közülük is számos egészen kicsi település, ami 
azt is bizonyítja, hogy a mozgókönyvtári ellátás 
keretében a nagyobb szolgáltató könyvtárak be
vonták a kisebbeket, még ha ez több helyen 
kezdésként mindössze egy-két programot jelen
tett is csupán. 

A kitartó mozgósító, segítő munkának kö
szönhetően, noha eltérő mértékben, de minden 
megye csatlakozott a fiestához, így országos 
volt a lefedettség. A hagyományokat megőriz
ve a Bács-Kiskun megyei települések kapcso
lódtak be a legnagyobb számban és százalék
ban. Budapesten a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár csaknem teljes hálózata megmozdult. 
A legtöbb programot ugyan a közkönyvtárak 

szervezték, de ismét részt vett a fiestában szin
te minden könyvtártípus. Újra csatlakozott az Or
szágos Idegennyelvű Könyvtár, a BME OMMIK, 
több iskola. Újonnan kapcsolódott be a Dunaúj
városi Főiskola Könyvtár és Információs Köz
pont, a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pá
lyaválasztási Tanácsadó Intézet, a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem. 

Növekvő részvétel 

300 t i 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

0 Könyvtárak • Iskolák 

Természetesen megnőtt a programkínálat is 
2009-ben. 1158 eseményre várták a könyvtárak 
a résztvevőket vagy kínálták virtuálisan ajánla
tukat. 

Sokasodó programok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

A legtöbb programot ebben az évben is Buda
pesten, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén és 
Csongrád megyében szervezték a könyvtárosok. 
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A prog ramok 5%-a k iá l l í t á s , 22%-a 
internetes játék, vetélkedő, 37%-a internetes 
szolgáltatások bemutatása, 13%-a előadás, be
szélgetés volt, valamint 23%-ban egyéb ese
ményre is sor került a könyvtárosok ötletessé
gét, kreativitását dicsérve. Az Internet Fiesta a 
kezdetektől elsősorban a felnőtt korosztályt 
célozta meg, hiszen számukra még ma is na
gyon fontos az internet lehetőségeinek népsze
rűsítése. Kiemelt szempont a kisiskolások értő 
internethasználatra szoktatása is. Ezt a szán
dékunkat az érdeklődők vissza is igazolták, 
mivel a résztvevők 40%-a a felnőtt (18-65 év), 
15%-a a nagyi (65 év felett), 12%-a a tini (14-
18 év) és 33%-a a kölyök (14 évesig) korosz
tályt képviselte. 

A javasolt témák közül a legtöbb rendez
vény a Virtuális könyvtár - virtuális szolgál
tatások témakörben (42%) volt. A Könyvtárak 
az e-tanulásért témakörben szerveződött az ese
mények 34%-a. A Könyvtárakból az ügyfél
kapun át tematikában is sok hasznos tudniva
lót mutattak meg a könyvtárosok. 

A programok aránya megyénként 

A víz világnapja alkalmából újra meghirde
tett Csepptől az óceánig internetes ismeretter
jesztőjátékra, amely ebben az évben a legkiseb
beknek szóló Cseppecskével is kibővült, minden 
eddiginél többen jelentkeztek. Ismét kiemelkedő 
volt a kiskunfélegyházi iskolai könyvtárak össze
fogása, ahonnan a legtöbb csapat vett részt a 
játékban. Az olvasásra, internetes ismeretszer
zésre épülő feladatsorokra, amelyeket ezúttal is 
Koleszár Márta ötleteinek köszönhettek a játé
kosok, nagyon sok jó megfejtést küldtek a gye
rekek. 

A 2009. év új kezdeményezése volt, hogy 
azokat a kismamákat is internetes játékra hívo
gattuk, akik az elmúlt hónapokban babájukkal, 
kisgyermekükkel együtt lettek a könyvtárak rend
szeres látogatói. A Játék a mamáknak, meglepi 
a babáknak kérdéseinek megválaszolásához a 
kicsiknek és kicsikről szóló könyvek és honla
pok ismeretére volt szükség. Első alkalommal 
máris félszázán küldték el válaszaikat, a legügye
sebbek telitalálattal. 

Idei szlogenünk, a „Légy otthon az e-világ-
ban, hogy boldogulj e világban!" minden kor
osztálynak szólt. A résztvevők száma országo
san már a programok látogatottságának 75%-os 
regisztrálása után elérte a tavalyi érdeklődési 
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szintet. A 25 ezer fő minden bizonnyal tovább 
növekszik, ha a hiányzó adatokat is beírják a 
szervezők a központi adatbázisba. 

Ebben az évben is sikeres volt az Internet 
Fiesta médiavisszahangja. Az MTV Budapesti 
Regionális Magazinja, a Hír TV Paletta, az ATV 
Jam műsora stúdióbeszélgetésen adott lehetősé
get az országos programbizottság tagjainak a 
rendezvénysorozat népszerűsítésére. A Klub 
Rádió, a helyi média és több internetes portál 
segítette a lakosság tájékoztatását. 

A Nemzeti Kulturális Alap pályázata biztosí
totta, hogy országosan egységes programnépsze
rűsítő plakátok és szórólapok juthassanak el a 
fővárostól a legkisebb településekig, néhány 
hasznos, a résztvevőket megörvendeztető apró 
ajándékkal kiegészítve. 

A záró konferenciára ismét a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtárban került sor. Fodor Péter kö
szöntője után Alföldi István, a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság ügyvezető igaz
gatója az információs társadalom állapotáról adott 
izgalmas kérdéseket fölvető látleletet. Puskás 
Norbert, az IQSYS Zrt. vezető műszaki igazga
tója az európai trendekről, az IT-fejlesztési irá
nyokról szólt átfogóan előadásában. Bódi Gábor 
infokommunikációért és e-közigazgatásért fele
lős szakállamtitkár a Nemzeti Digitális Közmű 
programot mutatta be, amely célkitűzéseinek 
megvalósításában a könyvtárak is részt tudnak 
venni. A könyvtári Internet Fiesta egy évtizedes 
fejlődését az Internet Fiesta programbizottság 
elnöke tekintette át. A Könyvtári Intézetben fej
lesztés alatt álló könyvtár.hu projektről Ládi 
László és Kardos András szólt. A nap kiemelke
dő eseménye most is a sikeres fiestaprogramok 
felelevenítése volt, amelyre ezúttal a kazincbar
cikaiak, a szolnokiak és a kiskunfélegyházai is
kolai könyvtárak képviselői kaptak lehetőséget. 

A tizedik évforduló alkalmából minden részt
vevő intézmény emléklapban részesült, tizenket
ten pedig oklevelet vehettek át. A kiemelkedő 
programokat szervező könyvtárak jutalmazásá
ért a kezdetektől a Neumann János Számítógép
tudományi Társaságnak, új partnerekként a T-
SYSTEM-nek és az IQSYS Zrt.-nek mondha
tunk köszönetet. 

Tíz év kitartó összefogásának köszönhetően a 
könyvtárak és a lakosság körében egyaránt mind 
népszerűbb az Internet Fiesta. Évről évre bebi
zonyosodik, hogy számosan vannak, akiknek a 

fiesta nyújtja az első internetes élményt, éppen 
ezért a könyvtárak infrastrukturális támogatásá
ra és szolgáltatásaira az elkövetkezendő évtized
ben is bizonyára sokaknak lesz szüksége. 

Ramháb Mária 
az országos programbizottság elnöke 

Buborékok, Vízcseppek és 
Vízimanók 

Az Internet Fiesta országos játékai 

2009-ben 

A címben szereplő három név kilenc gyereket 
jelöl abból a 756-ból, akik 2009 tavaszán kis
csoportokba szerveződtek, hogy az Internet Fi
esta országos játékainak részvevőiként választ 
találjanak éppen egy tucatnyi kérdésre. 

A Katona József Könyvtár ebben az eszten
dőben negyedszer kínált hasznos ismeretszerzési 
lehetőséget a víz világnapja alkalmából a gyere
keknek. A Csepptől az óceánig játékra szóló fel
hívásunkhoz évről évre többen kapcsolódtak. Míg 
2006-ban 124 csoportban 372 gyerek volt a ját
szótársunk, 2009-ben 252 csoport - köztük 11 
határon túli csapat - regisztrációját fogadtuk. 

Bár négy esztendő nem túl hosszú idő, több 
változtatás történt a játék lebonyolításában. Fo
lyamatosan tapasztaltuk, hogy a kisebb gyere
kek is szívesen részt vesznek a búvárkodásban, 
ezért 2009-ben Cseppecske címmel külön fel
adatsor készült számukra. A Cseppecske 12 
cseppje alapjában hasonlított a nagyobbak fejtö
rőihez, de játékosabbra terveztük, és egyszerűb
ben kereshető információkra épült. Ugyanakkor 
valamennyi korosztálynál számítottunk a gyere
kek kíváncsiságára, nyitottságára, és persze fan
táziájára. 

A részt vevő csapatok életkori megoszlása 
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A 2009. év új kezdeményezése volt, hogy 
azokat a kismamákat is internetes játékra hívo
gattuk, akik az elmúlt hónapokban babájukkal, 
kisgyermekükkel együtt lettek a könyvtárak rend
szeres látogatói. A Játék a mamáknak, meglepi 
a babáknak kérdéseinek megválaszolásához a 
kicsiknek és kicsikről szóló könyvek és honla
pok ismeretére volt szükség. Első alkalommal 
máris félszázán küldték el válaszaikat, a legügye
sebbek telitalálattal. 

Idei szlogenünk, a „Légy otthon az e-világ-
ban, hogy boldogulj e világban!" minden kor
osztálynak szólt. A résztvevők száma országo
san már a programok látogatottságának 75%-os 
regisztrálása után elérte a tavalyi érdeklődési 
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szintet. A 25 ezer fő minden bizonnyal tovább 
növekszik, ha a hiányzó adatokat is beírják a 
szervezők a központi adatbázisba. 

Ebben az évben is sikeres volt az Internet 
Fiesta médiavisszahangja. Az MTV Budapesti 
Regionális Magazinja, a Hír TV Paletta, az ATV 
Jam műsora stúdióbeszélgetésen adott lehetősé
get az országos programbizottság tagjainak a 
rendezvénysorozat népszerűsítésére. A Klub 
Rádió, a helyi média és több internetes portál 
segítette a lakosság tájékoztatását. 

A Nemzeti Kulturális Alap pályázata biztosí
totta, hogy országosan egységes programnépsze
rűsítő plakátok és szórólapok juthassanak el a 
fővárostól a legkisebb településekig, néhány 
hasznos, a résztvevőket megörvendeztető apró 
ajándékkal kiegészítve. 

A záró konferenciára ismét a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtárban került sor. Fodor Péter kö
szöntője után Alföldi István, a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság ügyvezető igaz
gatója az információs társadalom állapotáról adott 
izgalmas kérdéseket fölvető látleletet. Puskás 
Norbert, az IQSYS Zrt. vezető műszaki igazga
tója az európai trendekről, az IT-fejlesztési irá
nyokról szólt átfogóan előadásában. Bódi Gábor 
infokommunikációért és e-közigazgatásért fele
lős szakállamtitkár a Nemzeti Digitális Közmű 
programot mutatta be, amely célkitűzéseinek 
megvalósításában a könyvtárak is részt tudnak 
venni. A könyvtári Internet Fiesta egy évtizedes 
fejlődését az Internet Fiesta programbizottság 
elnöke tekintette át. A Könyvtári Intézetben fej
lesztés alatt álló könyvtár.hu projektről Ládi 
László és Kardos András szólt. A nap kiemelke
dő eseménye most is a sikeres fiestaprogramok 
felelevenítése volt, amelyre ezúttal a kazincbar
cikaiak, a szolnokiak és a kiskunfélegyházai is
kolai könyvtárak képviselői kaptak lehetőséget. 

A tizedik évforduló alkalmából minden részt
vevő intézmény emléklapban részesült, tizenket
ten pedig oklevelet vehettek át. A kiemelkedő 
programokat szervező könyvtárak jutalmazásá
ért a kezdetektől a Neumann János Számítógép
tudományi Társaságnak, új partnerekként a T-
SYSTEM-nek és az IQSYS Zrt.-nek mondha
tunk köszönetet. 

Tíz év kitartó összefogásának köszönhetően a 
könyvtárak és a lakosság körében egyaránt mind 
népszerűbb az Internet Fiesta. Évről évre bebi
zonyosodik, hogy számosan vannak, akiknek a 

fiesta nyújtja az első internetes élményt, éppen 
ezért a könyvtárak infrastrukturális támogatásá
ra és szolgáltatásaira az elkövetkezendő évtized
ben is bizonyára sokaknak lesz szüksége. 

Ramháb Mária 
az országos programbizottság elnöke 

Buborékok, Vízcseppek és 
Vízimanók 

Az Internet Fiesta országos játékai 

2009-ben 

A címben szereplő három név kilenc gyereket 
jelöl abból a 756-ból, akik 2009 tavaszán kis
csoportokba szerveződtek, hogy az Internet Fi
esta országos játékainak részvevőiként választ 
találjanak éppen egy tucatnyi kérdésre. 

A Katona József Könyvtár ebben az eszten
dőben negyedszer kínált hasznos ismeretszerzési 
lehetőséget a víz világnapja alkalmából a gyere
keknek. A Csepptől az óceánig játékra szóló fel
hívásunkhoz évről évre többen kapcsolódtak. Míg 
2006-ban 124 csoportban 372 gyerek volt a ját
szótársunk, 2009-ben 252 csoport - köztük 11 
határon túli csapat - regisztrációját fogadtuk. 

Bár négy esztendő nem túl hosszú idő, több 
változtatás történt a játék lebonyolításában. Fo
lyamatosan tapasztaltuk, hogy a kisebb gyere
kek is szívesen részt vesznek a búvárkodásban, 
ezért 2009-ben Cseppecske címmel külön fel
adatsor készült számukra. A Cseppecske 12 
cseppje alapjában hasonlított a nagyobbak fejtö
rőihez, de játékosabbra terveztük, és egyszerűb
ben kereshető információkra épült. Ugyanakkor 
valamennyi korosztálynál számítottunk a gyere
kek kíváncsiságára, nyitottságára, és persze fan
táziájára. 

A részt vevő csapatok életkori megoszlása 
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