
2011-ben az Internet Fiesta rendezvénysoro-
zatai március 21. és 28. között zajlottak or-
szágszerte a könyvtárakban, a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával, az Informatikai
és Könyvtári Szövetség (IKSZ) szervezésé-
ben. A fiesta programjaival csatlakozott az
Országos Széchényi Könyvtár Családi olva-
sás éve címû kampányához. Ez utóbbi része
lett az a több tévécsatornán futó üde, a fiata-
lok netezési szokásait idézõ reklámfilm,
amely a fiestát propagálta.

Az elõzõ évhez hasonlóan ebben az év-
ben is a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
(FSZEK) munkatársaiból alakult csapat vál-
lalta a központi szervezés feladatait az IKSZ
megbízásából. A tematika összeállítását, a
promóciós anyagok készíttetését és expediá-
lását, a záró konferencia szervezését 
a FSZEK végezte. A plakátokat, könyvjel-
zõket és az apróbb reklámajándékokat a me-
gyei könyvtárak továbbították a városokba,
községekbe. Mint korábban, most is letölt-
hetõvé tettük a plakátok szerkeszthetõ válto-
zatait a fiesta honlapjáról. 

A csatlakozó könyvtárak programjaikat
hagyományosan a kecskeméti Katona József
Könyvtár – ez alkalomra is friss, fiatalos szí-
nekbe öltöztetett – adatbázisában (http://
fiesta.kjmk.hu) regisztrálták. A fiesta hon-
lapja tájékoztatta az érdeklõdõket az ország
könyvtáraiban folyó rendezvényekrõl, egyút-
tal sokrétû statisztikai adattárként is infor-
mációs bázisa lett a rendezvénysorozatnak. 

2011-ben az elõzõ évinél kicsivel keve-
sebb könyvtár kapcsolódott be a programba,
kevesebb településen. Valamennyi megye és
az elõzõ évinél 27-tel kevesebb település
(230) csatlakozott a fiestához, a programso-
rozat országos lefedettsége nem csökkent.
307 intézmény szervezett rendezvényeket a
kiemelt témakörökhöz kapcsolódva, a prog-
ramok száma alig 5,3%-kal (1275) csök-
kent.

A legnagyobb számban a települési
könyvtárak kapcsolódtak be, de számos is-
kolai könyvtár is csatlakozott a fiesta prog-
ramsorozatához. Az országos feladatkörû
könyvtárak közül az Országos Mezõgazda-
sági Könyvtár és ismét az Országos
Idegennyelvû Könyvtár regisztrált. Az egye-
temi könyvtárak közül a BME–OMIKK és a
Debreceni Egyetem Könyvtára szervezett
nagyobb érdeklõdést keltõ programokat. 
A legtöbb település és intézmény Bács-Kis-
kun (55, 59) és Baranya megyébõl (46, 47)
kapcsolódott be, a legtöbb programot a 
korábbi hagyományoknak megfelelõen
Bács-Kiskun megyében (220) szervezték 
a könyvtárak, õket követette Borsod (136)
és Jász-Nagykun-Szolnok megye (120). 

A 2011. évi Internet Fiesta témakörei:

• Olvasás, tanulás, digitális írás-olvasás
• A tanulás új formái, új típusú
kommunikáció a családokban
• Internetes játékok
• Avatar-jelenség, szerepjátékok
• Videomegosztók
• Digitális nomádok
• Az internet pszichológiája
• E-könyv
• Hírtípusok, hírportálok az 
interneten és mobil eszközökön
• Szövegtárak, elektronikus 
könyvtárak az interneten
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A játéktól az olvasásig a neten
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A legtöbb programot a szlogenre rímelve
a játék és az olvasás témaköréhez kapcso-
lódva rendezték a könyvtárak. Az e-köny-
vekkel, e-könyvolvasó eszközökkel és elekt-
ronikus könyvtárakkal, hírportálokkal 
ismerkedhettek játékos, szórakozató formá-
ban az érdeklõdõk.

Több településen a helyi e-könyvtárak és
interneten elérhetõ helyi híranyag bemutatá-
sára került sor. Az egyetemi könyvtárak a
neten fellelhetõ szakirodalmi forrásokat és a
Magyarországon a nagyközönség körében
még kevéssé elterjedt e-könyvolvasó eszkö-
zöket mutatták be. A játékok közül a sokak
által ismert Honfoglalóval több városban
játszottak. Sok könyvtár hívta olvasóit, elsõ-
sorban a fiatalabb korosztályt, közös netes
játékra. A közismert avatar történetet meg-
elevenítõ játékok mellett több más szerepjá-
ték is terítékre került. A közkedvelt online
kvízeket ismét sokan oldották meg, Az
internetes játékok, az internethasználat ve-
szélyeirõl a fiatal felnõttek és a szülõk hall-
gattak elõadásokat.

A programtípusok között vezettek a játé-
kok, vetélkedõk és az elõadások, beszélgeté-
sek.

2011-ben az Internet Fiesta-programok
résztvevõinek száma a regisztrált statisztikai
adatok szerint csaknem tízezerrel (38 583
fõ) meghaladta az elõzõ évit (29 240). 
A fiesta résztvevõinek száma évrõl évre nõ,
a rendezvény egyre ismertebbé és népsze-
rûbbé válik. Csakúgy, mint korábban, a fies-
ta valamennyi korosztályt megszólította. 

Összes program típus szerint, 2011

Összes program célközönség szerint,
2011

A legnagyobb számú érdeklõdõ a vala-
mennyi korosztály számára szervezett ren-
dezvényeken vett részt (17 603 fõ). Szülõk,
nagyszülõk, gyerekek együtt játszottak és
olvastak. Az iskolások (10 715 fõ) és a fel-
nõttek (5330 fõ) szintén nagy számban 
voltak jelen a programokon. A nehezen
megnyerhetõ tizenévesek (3351 fõ) és az
idõsebbek (1584 fõ) a korosztályuknak szó-
ló programok számával arányos mértékben
képviseltették magukat. 

A rendezvénysorozatot a könyvtárosok-
nak szóló szakmai konferencia zárta márci-
us 28-án Budapesten. A neten kialakuló 
virtuális valóságról a Digitális Kultúrák Ku-
tatócsoport munkatársai (Nagygyörgy Kata-
lin, Mihalik Árpád) beszéltek. Az online
szerepjátékok (Fromann Richárd szocioló-
gus) és a médiatér (Hammer Ferenc média-
kutató) sajátos hatásairól hallhattak elõadá-
sokat a résztvevõk. Végül Olvassuk a netet
címmel Székffy Tamás beszélt az elektroni-
kus tartalmakat megjelenítõ technológiák-
ról.
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Olvasunk a neten

(elektronikus könyvtárak, 

e-könyvek, hírportálok) 

Játszunk a neten 

(internetes játékok, szerepjátékok)

Dolgozunk a neten

Internet hatása 

(pszichológia, kapcsolatok)

Videomegosztók 

Összes program 
témakör szerint, 

2011

485 

421

169

151

49

Internetes játék, vetélkedõ  

Elõadás, beszélgetés 

Internetes szolgáltatások bemutatása 

Egyéb internetes program 

Kiállítás  

424

292

251

239

69

Minden korosztály

Kölyök

Felnõtt

Tini

Nagyi

432

407

177

140

119



Az elõadásokat követõen Fodor Péter, az
Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke
és Cseterki Imre, az eMagyarország Cent-
rum ügyvezetõ igazgatója együttmûködési
megállapodást írt alá. A két szervezet a jö-
võben többek között egyezteti munkaterveit,
összehangolja képzési programjait, közös
szempontok alapján egységesíti tudásbázi-
sait, monitoringrendszerét, és törekszik a
közös kommunikáció kialakítására.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
2011-ben is értékelte a könyvtárak fiestához
kapcsolódó programszervezõ munkáját.
Húsz könyvtár kapott elismerõ oklevelet a
rendezvények változatossága, ötletessége és
újdonsága alapján.

Gyõztesek a könyvtárbuszon. Cún

A konferencia záróeseményeként hagyo-
mányosan több kisebb és nagyobb könyvtár
mutatta be fiesta-programjait az ország min-
den tájáról. Szentgál községrõl azt is meg-
tudtuk, hogy egy kistelepülésen milyen erõs
kulturális szervezõ ereje lehet a könyvtár-
nak. Bemutatkozott a pécsi megyei könyvtár
bibliobusza, amely 28 kistelepülés olvasói-
hoz vitte el a fiesta hírét és egy, az internetes
források segítségével megoldható irodalmi
totót. Székesfehérvárról a Vörösmarty Mi-
hály Megyei Könyvtár, Kiskunfélegyházá-
ról, Kazincbarcikáról a városi könyvtárak 
ismertették képes beszámolóban gazdag,
változatos rendezvényeiket és tapasztalatai-
kat a programok fogadtatásáról. Végül a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár mutatta be a
fõvárosi fiesta rendezvényeit. 

Az Internet Fiesta médiamegjelenése
széles körû volt. A reklámspot több tévécsa-

Szeretni fogjuk az e-könyveket? Szekszárd

tornán – M1, M2 (a csatornákat külön-kü-
lön most is így hívják), TV2 – futott az ese-
mény hetében, az IKSZ elnöke az MTV
Nappali címû mûsorában nyilatkozott a
programsorozatról. Számos internetes hír-
ügynökség, programajánló portál hírt adott
az országos rendezvénysorozatról. A váro-
sok és kistelepülések eseményeit a helyi saj-
tó és média, a helyi érdekeltségû internet-
portálok népszerûsítették. 

Az Internet Fiesta kedveltségét mutatja a
résztvevõk számának jelentõs emelkedése.
Az internet az infokommunikáció egyik leg-
fontosabb eszközévé vált, szervesen beépült
a könyvtári tájékoztatás eszközrendszerébe.
Az internet sajátosságainak, az újabb és
újabb technológiák, alkalmazások megisme-
résének ma és a jövõben is fontos helye a
könyvtár.

Köszönjük valamennyi intézmény szer-
vezõ munkáját és szakmai segítségét! ■

Szentgál
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