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A 11. Internet Fiesta országos rendezvény-
sorozatára 2010. március 22. és 31. között
került sor a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával. Az Informatikai és Könyvtári
Szövetség (IKSZ) felhívásában csatlakozás-
ra hívta a könyvtárakat az internettech-
nológiák sokrétûségének, az internet új 
lehetõségeinek és nem utolsó sorban a vi-
lágháló veszélyeinek bemutatására. Ország-
szerte programok szervezõdtek a web2-
alkalmazások, a forrásmegosztás, a virtuális
közösségi és együttmûködési formák meg-
ismertetésére.

Ebben az évben az IKSZ megbízásából a
szervezés központi feladatait – tematika
összeállítása, promóciós anyagok készítte-
tése és expediálása, zárókonferencia szerve-
zése – a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
munkatársaiból alakult team végezte a me-
gyei könyvtárak támogatásával. A csatlako-
zó könyvtárak programjaikat továbbra is a
Kecskeméti Katona József Könyvtár – ez
alkalomra friss, vidám színekbe öltöztetett
– adatbázisában (http://fiesta.kjmk.hu) re-
gisztrálták. 

Az Internet Fiesta ismertsége, mozgósító
ereje növekedett. Valamennyi megye és a
tavalyinál jóval több település (257) csatla-
kozott a fiestához, a programsorozat orszá-
gos lefedettsége több mint 50%-kal nõtt.
Több könyvtár (345) szervezett rendezvé-
nyeket a kiemelt témakörökhöz kapcsolód-
va. A programok száma 16%-kal (1358)
emelkedett.

Elsöprõ többségben a települési könyvtá-
rak kapcsolódtak be, de számos iskolai
könyvtár is csatlakozott az évenként vissza-
térõ programsorozathoz. Az országos fel-
adatkörû könyvtárak közül az Országos
Idegennyelvû Könyvtár, az egyetemi
könyvtárak közül a BME-OMIKK és a
Debreceni Egyetem könyvtára regisztrált
nagy érdeklõdést keltõ programokat. A leg-
több település és intézmény Somogy (62,
67) és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
(47, 57) csatlakozott, a legtöbb programot a
korábbi hagyományoknak megfelelõen
Bács-Kiskun megyében (212) szervezték a
könyvtárak, õket követette Somogy (197) és
Borsod (154). 

A 2010. évi Internet Fiesta kiemelt 
témakörei a következõk voltak:

A neten élek 
A net közösségépítõ szerepe 
Iwiw, Facebook, Twitter stb. 

Közzéteszem képeimet 
Picasa, Facebook, Twitter 
Képet szerkesztek (Photoshop, Paint
stb), fényképretusálás a Gimppel 

Együtt dolgozom a többiekkel 
GoogleDocs stb. 

Véleményem van róla 
Internetes napló, blog 

Web2-es alkalmazások 
Könyvtárak, infotárak 
YouTube, Google és Yahoo 
perszonalizációja 

Az internet társadalmi hatásai. Veszélyek
a neten! 

Vírusveszély, adathalászat, spamek. Gye-
rekek veszélyben 

Védekezés. Mit tehetünk, mit tegyünk? 

A legnagyobb számban a weboldalakat,
internetes szolgáltatásokat bemutató válto-
zatos programok fordultak elõ, a résztvevõk
többsége e programokra látogatott el.

N a p l ó
Internet a könyvtárban korhatár nélkül. Internet Fiesta 2010

✒✒    Nagy Anna



A programok száma témakörönként: 
A neten élek – 622;  Web2-es alkalmazások
– 257; Véleményem van róla – 163; Együtt
dolgozom a többiekkel – 122; Az internet
társadalmi hatásai – 105; Közzéteszem ké-
peimet – 89.

A kínálat elsõsorban a praktikus igények
kielégítésére épült: álláskeresési lehetõsé-
gek, társkeresés, fõzés, kertészkedés, 
e-ügyintézés, adózás és az aktualitások: víz
világnapja, húsvét, tavasz. A közösségi ol-
dalak, kép- és videómegosztók, játékok,
kommunikációs lehetõségek bemutatása
mellett számos program szólt képkezelésrõl
és a közös munkát támogató alkalmazások-
ról, valamint a mobil internet technológiai
újdonságairól. A legifjabbak érdeklõdve
kukkantottak be a számítógép belsejébe,
szétszedték, összeszerelték az egeret, a 
vonalkódolvasót. Az internet veszélyeirõl 
szakavatott elõadók tájékoztatták az érdek-
lõdõket.

A programsorozatban jelentõs szerepet
kapott az olvasás, az e-könyvek, elektroni-
kus könyvtárak, meseoldalak bemutatása. 
A fiesta honlapján és több könyvtár
weboldalain kvízek, keresztrejtvények vár-
ták a játékos kedvû érdeklõdõket, akik is-
mét virtuális és helyszíni játékokban, vetél-
kedõkben vehettek részt. 

A 2010. évi Internet Fiestán több mint 
29 240-en vettek részt országszerte, jóval
többen, mint a megelõzõ években. A fiesta
szlogenje – Internet a könyvtárban korhatár
nélkül! – valamennyi korosztályt megszólí-
totta. 

A programok megoszlása korcsoporton-
ként: minden korosztály – 670; kölyök –
278; felnõtt – 176; nagyi – 126; tini – 108.

A legnagyobb számban az iskolások
(39,5%) és a felnõtt korosztály (30,8%) lá-
togatták a rendezvényeket. A tizenéves kor-
osztálynak szóló programok száma volt a
legcsekélyebb, ennek ellenére jelentõs
számban és érdeklõdéssel vettek részt a ti-
nédzserek (16.6%), elsõsorban iskolák szer-
vezésében. A legkevesebben az 55+ korosz-
tály tagjai (13,2%) képviseltették magukat:
fõként a szolgáltatások bemutatóit és az
internethasználati tanfolyamokat látogatták. 

A Kezedben a világ címû budapesti
zárókonferenciát március 31-én Fodor Pé-
ter, az IKSZ elnöke moderálta. Az internet
kulturális és társadalmi hatásairól Ungvári
Tamás egyetemi tanár tartott elõadást. A vi-
lágháló jelenségét filozófiai szempontból
Ropolyi László egyetemi adjunktus elemez-
te. Tóth Krisztián üzletfejlesztési igazgató a
mobil internet technológiájának könyvtári
alkalmazási lehetõségeirõl tájékoztatta a
hallgatóságot. Végül Gervai Péter, a magyar
wikipédia alapítója beszélt a wikipédia
szerkesztési elveirõl és eredményeirõl. 
A délután hagyományosan a könyvtárak
programjainak bemutatásával telt. Ebben az
évben Bonyhád, Újszász, Zalaegerszeg vá-
rosi könyvtárai, a szegedi és a miskolci me-
gyei könyvtár és a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár ismertették képes beszámolóban
rendezvényeiket és tapasztalataikat. A kon-
ferencia csaknem száz résztvevõjének 
érdeklõdése alig lankadt, a délutáni bemu-
tatkozásokat is szép számmal kísérték fi-
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Sakk az Internet ellen
Debreceni Városi Könyvtár 

Józsai Könyvtára

Csiripelõ csevegõ
Twitter oldal készítsd velünk! 

Kazincbarcika, Egressy Béni Könyvtár,
Kulturális és Sport Központ



gyelemmel. A legérdekesebb és legsikere-
sebb programokat szervezõ könyvtárak
munkáját oklevéllel ismerte el az Informati-
kai és Könyvtári Szövetség.

Az 2010. évi Internet Fiesta médiavissz-
hangja nem maradt el a korábbi évekétõl.
Hírt adott róla az MTV Híradója és Buda-
pesti Regionális Magazinja, az IKSZ elnö-
kével beszélgetések voltak az ATV Reggeli
Jam és a Duna TV Hattól nyolcig címû mû-
sorában, valamint a Rádió Café csatornán
több alkalommal. A nyomtatott sajtó és je-
lentõs számú internetes hírügynökség, por-
tál is beszámolt az országos rendezvény-
sorozatról. A városok és kistelepülések 
eseményeit a helyi média és a helyi érde-
keltségû internetportálok népszerûsítették. 

Az Internet Fiesta népszerûsége töretlen.
A várakozással ellentétben a lakossági
internethasználat bõvülése, növekvõ elter-
jedtsége miatt nem lanyhul a kíváncsiság,
inkább további érdeklõdést generál. 
A könyvtárak internetet népszerûsítõ évti-
zedes munkája, az informatikai ismeretek
terjesztése a lakosság körében, a
használóképzõ tanfolyamok hatása beérni
látszik. Az újabb és újabb internettech-
nológiák, alkalmazások megismerésének
fontos helye a könyvtár, amely az internetet
az infokommunikáció egyik legfontosabb
eszközeként kínálja használóinak.

Köszönjük valamennyi könyvtár szerve-
zõ munkáját és szakmai segítségét! ■

Internet Fiesta 2010 a Fõvárosi 
Szabó Ervin Könyvtárban

✒✒    Farkas Ferenc

Ha igazán stílusos lettem volna, akkor a
fiesta zárókonferenciáján egy tengerparti
videókonferenciás bejelentkezést hallgat-
hattak, nézhettek volna meg a kollégák. Saj-
nos az ötlet késõn jutott eszembe, Fodor Pé-
ter fõigazgató, aki fogékony a formabontó
ötletekre, biztosan nyitott lett volna erre a
megoldásra... De majd legközelebb!

Komolyra fordítva a szót, mi, könyvtáro-
sok szeretjük a statisztikákat, most csak a
fõbb adatokat tekintve, 2010. március 22. és
31. között 39 tagkönyvtárunkban hozzávetõ-
leg 90-féle program keretében, összesen 107
találkozásra került sor. Ez azt jelenti, hogy
négybõl három könyvtárunk csatlakozott a
fiesta programjaihoz. Hogy a mintegy 1000
résztvevõ sok-e vagy kevés, azt nem szeret-
ném megítélni, de mivel tudható, hogy a fies-
ta jellemzõen kiscsoportos, illetve személyes
foglalkozásokról szól, méltányolandó adat.

A könyvtárosok többsége hölgy, s köztu-
dott, a nõi táskák feneketlen gyomrúak.
Nézzük, hogy a speciális „fiestás retikül”
mit rejtegetett!

Mielõtt programjaink ismertetésébe bele-
vágnék, jelzem, hogy a programszervezõk
az idei tematika megfogalmazásánál ráérez-
tek arra, hogy valami van a levegõben, ezzel
összefüggésben néhány friss FSZEK-es
webkettes alkalmazásra utalnék, melyek 

Pacsirta utca

„Hogyan mûködik…?”
Kukkantsunk bele a számítógép,
monitor, egér belsejébe! 
Szeged
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