
A Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty
Mihály Megyei Könyvtára évek óta csatla-
kozik az Internet Fiesta rendezvénysorozat-
hoz. Évrõl évre próbálunk mindig többet és
minõségileg jobbat nyújtani a könyvtárhasz-
nálóinknak és az érdeklõdõknek. Ennek ér-
dekében egy mára már összeszokott, lelkes
csapat dolgozik, melynek tagjai ötleteikkel,
kapcsolataikkal segítik a programok megva-
lósítását.

Az Internet Fiesta rendezvényeinek nagy
részét az audiovizuális és számítógépes
részlegben tartottuk. Ide vártuk azokat a
csoportokat, akik érdeklõdtek a programja-
ink iránt. Könyvtárunk egyik sajátossága,
hogy részlegei két épületben helyezkednek
el. A Bartók Béla téri épület ad helyet a fel-
nõtt kölcsönzõ részlegnek. Az Oskola utca
7. alatt az audiovizuális és számítógépes
részleg, az olvasóterem, a gyermekkönyvtár,
valamint a helyismeret található. Ezért a kü-
lönbözõ részlegekben zajló eseményekre a
más részlegben dolgozó kollégák külön hív-
ják fel a könyvtárhasználók figyelmét. Az
Internet Fiesta idején a részlegek „reklámo-
zására” a kiállításokat használtuk fel. A kiál-
lításokat megtekintõk szórólapok segítségé-
vel további információkat kaptak a másik
épületben rendezett programokról.

Programjainkkal igyekeztünk mindegyik
korosztályt megszólítani, az óvodásoktól
kezdve a felnõtteken át a nyugdíjasokig.
Ajánlatunkban szerepeltek elõadások, vetél-
kedõk, kiállítások, új szolgáltatások és vir-
tuális programok.

Elõadások

Az elõadásokra elõre szervezett csoportok
érkeztek óvodákból, középiskolákból és
nyugdíjas klubokból. A fiesta elõtti hetek-
ben e-mailen küldtük el programajánlatain-
kat az intézményekbe. Ezen kívül felvettük
a kapcsolatot a különbözõ iskolákban tevé-
kenykedõ könyvtárosokkal, az óvodák és
nyugdíjas klubok vezetõivel. 

Az elõadásokat – egy kivételével – a
könyvtár dolgozói tartották.

A Kalandozzunk együtt a Tél tündérrel!,
valamint a Kalandozzunk együtt a Tavasz
tündérrel! címû játékos, CD-ROM-okat be-
mutató foglalkozásokra óvodások érkeztek.
Tél tündér birodalmát középsõ csoportosok
fedezték fel Varga Lilla gyermekkönyvtáros
segítségével. A tavalyi középsõsök, akik az
idén már nagycsoportosként érkeztek, hogy
Tavasz tündérrel is megismerkedjenek,
örömmel fedezték fel, hogy jártak már ná-
lunk. Nekünk viszont rá kellett döbbennünk,
hogy az eltelt idõ alatt igen komoly fejlõdést
értek el a számítógép-kezelés terén, és nem
igényeltek túl sok segítséget.

Az Y generáció: kommunikációhiány
szülõ és gyermek között címû programon
Fischer Imre pszichológus volt a vendé-
günk, aki az Y generáció tagjaival a kom-
munikáció hiányáról beszélgetett. Erre az
elõadásra 1994–95-ben született fiatalok ér-
keztek, akik már beleszülettek a technikai
eszközök világába, és nem is tudják elkép-
zelni az életüket mobiltelefon, számítógép,
Facebook, Twitter nélkül. 
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✒✒    Kissné Nagy Mónika – Varga Lilla

Internet Fiesta Fejér megyében



Túrázzunk a neten! Célállomás az érett-
ségi és a felvételi. A harmadik osztályos kö-
zépiskolások a következõ évben rájuk váró
érettségihez és felvételihez kaptak segítsé-
get Iszak Ferencnétõl. Kolléganõnk saját
gyermekei mellett szerzett tapasztalatait 
felhasználva olyan honlapokat, oldalakat
ajánlott a diákok figyelmébe, melyek meg-
könnyítik a tájékozódást, és segítenek eliga-
zodni az érettségi, valamint a felvételi út-
vesztõiben.

Veszélyben az unokák?! Az elektronikus
világ hátrányai és a biztonságos internet.
Intézményünkben évek óta tartunk számító-
gép- és internethasználati tanfolyamokat a
nyugdíjasoknak. Ezeknek a húszórás tanfo-
lyamoknak a kiegészítéseként most az idõ-
sek megismerkedhettek az unokáikra lesel-
kedõ veszélyekkel, az elektronikus világ
hátrányaival, valamint kaptak egy-két tippet,
hogyan változtathatják biztonságossá a ki-
csik és saját maguk internetezési szokásait.

Legyél mindig naprakész! Tájékozódás a
hírek, hírportálok, videomegosztók világá-
ban. Talán a nemrégiben a világban zajlott
politikai, háborús események, valamint a
közelmúltban bekövetkezett természeti ka-
tasztrófák hatására az egyik legsikeresebb
programunk lett Bagaméri András elõadása.
Az elõre betervezett egy elõadásból három
lett, és a következõ hetekben, hónapokban is
érkeznek rá középiskolások, akik bepillant-
hatnak a régi híradók világába, és kiválogat-
hatják, hogy a napi események közül melyik
lesz a vezetõ hír az esti mûsorokban.

Az elõbbi felsorolásból hiányoznak az ál-
talános iskolások és a felnõttek, de termé-
szetesen róluk sem feledkeztünk meg, kiállí-
tásokkal, játékokkal, egyéb programokkal
vártuk õket.

Vetélkedõk

Ki nyer ma? Játékos feladatok 10–14 éve-
seknek. A 14 év alattiak elõször a gyermek-
könyvtárban próbálták ki szüleik, nagyszü-
leik társasjátékait, majd várta õket a 
számítógépes terem, ahol virtuálisan is ösz-
szemérhették tudásukat. 

Avatar fejtörõ. Online játék a könyvtár
honlapján. A fejtörõ 13 kérdést tartalmazott,
melyek James Cameron filmjéhez kapcso-
lódtak. A megfejtéséhez filmvetítéssel segít-
séget is adtunk.

Fiesta totó. Vetélkedõ papíron és online.
A 13+1 kérdésre a számítógépet és az inter-
netet gyakran használók tudtak a legjobban
válaszolni.

Kiállítások

Különbözõ kiállításokat rendeztünk a fel-
nõtt kölcsönzõ részlegben, az audiovizuális
teremben és a gyermekkönyvtárban.

Az eredeti Avatar – Visnu megtestesülé-
sei. Kiállítás a könyvtár hagyományos és
nem hagyományos dokumentumaiból. Az
Internet Fiesta felhívásában a kiemelt téma-
körök között szerepelt az avatar-jelenség és
a szerepjátékok. Abból a feltevésbõl kiindul-
va, hogy a kollégák nagy része a számítógé-
pes játékokat mutatja be, mi a szó eredeti je-
lentését helyeztük elõtérbe, és Visnuról, a
három legfõbb hindu istenség egyikérõl szó-
ló dokumentumainkat állítottuk ki a felnõtt
kölcsönzõ részlegben.

A nyelvtanulás segédeszközei. Az orsós
magnószalagtól a vinil lemezen át a külsõ
adathordozókig. Az audiovizuális és szá-
mítógépes részleg kiállítására a könyvtár
technikai érdekességeit gyûjtöttük össze. 
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A kiállított tárgyak közül a legnagyobb
érdeklõdést egy kis mûanyagkorong váltotta
ki, amely tulajdonképpen egy vinil (vagy
közkeletû nevén bakelit) lemez, és orosz
nyelvleckét tartalmaz, tökéletes hangminõ-
ségben. A fiatalok rácsodálkoztak az orsós
magnószalagra is, mert õk már nem talál-
koztak ilyenfajta készülékkel.

Régi játékok – mai gyerekek. A Ki nevet a
végéntõl a Honfoglalóig. A gyermekkönyv-
tárban rendezett kiállítás érdekessége volt,
hogy a gyerekek nemcsak megnézhették,
hanem ki is próbálhatták a „régi” társasjáté-
kokat. 

Új szolgáltatások

A fiesta hetét arra is felhasználtuk, hogy új
szolgáltatásainkat bemutassuk. A TIOP-pro-
jekt finanszírozásával könyvtárunk olvasó-
terme wifivel, valamint egy felolvasógép-
pel bõvült. Mindkettõt most bocsátottuk 
olvasóink rendelkezésére.

Kinyílik a világ! Bemutatjuk a Poet
Compact felolvasógépet! A Poet Compact
felolvasógépet a Látássérültek Regionális
Közhasznú Egyesületének tagjai tesztelhet-
ték le elõször. Könyvtárunk és az egyesület
már hosszabb ideje mûködik együtt. Az
egyesületi tagok jártak már nálunk számító-
gépes tanfolyamon, és rendszeresen kölcsö-
nöznek hangoskönyveket. Az elsõ alkalom-
mal olyan nem látó fiatalok jöttek, akik a 
látásukat nemrégiben elveszített embereket
tanítják meg arra, hogyan tudnak a megvál-
tozott élethelyzetükben is teljes életet élni.

Skype-avató. Az audiovizuális részleg új
szolgáltatásának indítása. Olvasóink több
alkalommal panaszkodtak, mivel az audio-
vizuális és számítógépes részleg (a zenei
részleg) nem érhetõ el közvetlen telefon-
számon, csak kapcsolás útján. Ezt a hiányt
próbáltuk meg most csökkenteni egy skype-
avatóval. Ezentúl aki a zenei részleg munka-
társaival szeretne beszélni, hosszabbítani,
érdeklõdni, esetleg könyvtárközi kölcsön-
zésben kottát kérni, az a zene.vmmk skype-
címen is megtalál bennünket.

Fiesta szombat

A hét kiemelt eseménye az elõzõ évekhez
hasonlóan a Fiesta szombat volt. Ezen a na-
pon könyvtárunk részlegei rendkívüli nyitva
tartással, ingyenes beiratkozással, valamint
ingyenes számítógép-használattal várták az
érdeklõdõket.

Vigyél magaddal ingyen könyvet! Könyv-
tárhasználóink és az érdeklõdõk válogat-
hattak könyvtárunk feleslegessé vált példá-
nyaiból. Mivel ilyen akciót már az elõzõ
években is tartottunk, sokan voltak, akik
már napokkal a program elõtt érdeklõdtek a
részletekrõl.
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Avatar fejtörõ, Internet Fiesta eredmény-
hirdetés. Ezen a napon lehetett utoljára lead-
ni a fejtörõ és a totó megfejtését. Mivel elég
sok helyes megfejtés érkezett, sorsolással
döntöttük el, hogy kik kapják a díjakat.

Adózzunk együtt! Segítségnyújtás azok-
nak, akik elektronikus úton szeretnék kitöl-
teni adóbevallásukat. Az utóbbi években
„adóbevallási idõszakban” több könyvtár-
használó jött azzal a szándékkal, hogy ná-
lunk tölti ki adóbevallását a számítógépes
teremben. Ennek során tapasztaltuk, hogy
nem minden alkalommal sikerül a problé-
mát megoldaniuk, és tõlünk kértek segítsé-
get. Ezt a segítséget ajánlottuk fel most szer-
vezettebb formában, amivel sok látogató élt
is a szombati napon.

Virtuális programok

Virtuális programjainkat a március 16-ai le-
járati határidõ után regisztráltuk, mert az
utolsó pillanatban javasolta Varga Lilla
gyermekkönyvtáros, hogy az Internet Fies-
tához használjuk fel honlapunkat is, és aján-
lókkal, linkgyûjteménnyel, hírekkel szí-
nesítsük az eseményeket. Reggel 10–12
program tervével várta a csapatot, melybõl
ötöt regisztráltunk és hetet valósítottunk
meg, az alapötlethez hozzáadva egyéb ötle-
teket is.

Minden, amit tudni érdemes az e-book-
ról! Az érdeklõdõk egy linkgyûjteményt ta-
láltak, amelyen összegyûjtöttük azokat az
oldalakat, ahol tájékozódhattak nemcsak a
letölthetõ e-könyvekrõl, hanem a leolvasók-
ról is.

Gyermekkuckó. Gyerekeknek, szülõk-
nek, nagyszülõknek mesés, játékos honla-
pok linkjeit gyûjtötte össze a gyermek-
könyvtár csapata. Olyan oldalakat aján-
lottak, amiket õk is gyakran használnak 
foglalkozásaikon, kiállításaikon, elõadásai-
kon.

Virtuális séta Székesfehérváron. Váloga-
tás képeslap-gyûjteményünkbõl. Könyvtá-
runk 1962 óta gyûjti a Fejér megye települé-
seivel foglalkozó képeslapokat. Jelenleg
3387 darab található a gyûjteményben,
melybõl 1448 képeslap már digitális formá-
ban is megtekinthetõ honlapunkon. Ezek kö-
zül mutattuk most be a Székesfehérvárt áb-
rázoló lapokat.

Filmes tudáspróba. A 13+1 kérdéshez a
magyar filmtörténetbõl válogattunk érde-
kességeket. A tudáspróbát „tét nélkül” lehe-
tett játszani. Aki megoldotta a feladatsort,
rögtön le is ellenõrizhette, hogy a helyes vá-
laszokat jelölt-e meg.
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Virtuális internetkávézó. Érdekességek a
reggeli kávéhoz. A netkávézók egyik jelleg-
zetessége, hogy az oda betérõk rövid idõt
töltenek el ott, megnézik a leveleiket, elol-
vassák a híreket. Ez utóbbit kínáltuk mi is
ebben a programban. Mivel az aktuális hírek
nagyon sok hírportálon megtalálhatók, ezért
a száz évvel ezelõtt megjelent Székesfehér-
vári Hírlapból és a Fejérmegyei Naplóból
válogattuk ki a közügyeket, a kultúra és a
sport híreit, a bûnügyi krónikákat, valamint
a hirdetéseket.

200 éve született Liszt Ferenc. Aki erre az
oldalra kattintott, katalógusunkban megnéz-
hette, hogy milyen mûvek találhatók nálunk
Liszt Ferenctõl, hogy milyen dokumentu-
mok szólnak róla. Ezt egészítette ki a zene-
szerzõrõl egy linkgyûjtemény, valamint
rendszergazdánk, Varga Zsuzsa ötletének
köszönhetõen aláfestõ zeneként Kocsis Zol-
tán zongorajátéka.

Észlelések. Kattints a moly.hu-ra. Szer-
vezõ csapatunk tagjai rendszeresen kalan-
doznak a moly.hu oldalain. Ezek közül a
számunkra legérdekesebb oldalt, az Észle-
lést ajánlottuk virtuális látogatóink figyel-
mébe, remélve, hogy a fehérváriak is egyre
több olvasásészlelést regisztrálnak majd a
lapon. 

Statisztika

A lezajlott programok sikerességét a szá-
mok is igazolják. A fiesta honlapján elõre
regisztrált programokon kívül egyéb rendez-
vényeket is tartottunk. Az egy hét során kö-
rülbelül 60 óvodás, 80 általános iskolás, 200
középiskolás, sok nyugdíjas és felnõtt láto-
gatott el hozzánk, sokan közülük olyanok,
akik eddig nem vették igénybe könyvtárunk
szolgáltatásait. A fiesta szombaton a látoga-
tók száma meghaladta a 400 fõt. A beiratko-
zott olvasók száma 55. Virtuális programol-
dalainkra 850-en kattintottak. ■

A fiesta-csapat tagjai voltak: Bagaméri
András, Juhász Éva, Kissné Nagy Móni-
ka, Lászlóné Lakner Lilla, Varga Lilla,
Varga Zsuzsa, Vasné Borsos Beáta.
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Az Egyetemi Könyvtár 
bemutatkozása Lisszabonban

2011. április 18-án délután az alapításának

100. évfordulóját ünneplõ Lisszaboni Egyetem

könyvtárában kiállítás nyílik, mely a 450 éves

Egyetemi Könyvtár dokumentumaiból össze-

állított posztereken a portugál–magyar kapcso-

latok közel nyolc évszázadát tekinti át.

A kiállítást Antonio Maciel Feijo, a 

Lisszaboni Egyetem bölcsészettudományi ka-

rának dékánja és Konkoly Norbert, a Magyar

Köztársaság lisszaboni nagykövete nyitja meg.

Jelen lesz, és rövid beszédet mond a megnyi-

tón Szögi László, az ELTE Egyetemi Könyvtár

fõigazgatója, aki a Lisszaboni Egyetemen

megrendezett nemzetközi egyetemtörténeti

konferencia résztvevõjeként a helyszínen tar-

tózkodik, és Pál Ferenc dékánhelyettes, az 

ELTE BTK Portugál Nyelvi- és Irodalmi Tan-

szék vezetõje.

A kiállítás 18 posztere több mint 100 doku-

mentumról készült másolaton mutatja be a

Egyetemi Könyvtár gazdag portugál vonatko-

zású anyagát, mely nagyrészt az eredetileg je-

zsuita alapítású könyvtár kiterjedt kapcsolatai

révén került a gyûjteménybe.  A számos ritka-

ság között ott szerepelnek Amerigo Vespucci

1504-ben kiadott híres Mundus Novusa, jezsui-

ta misszionáriusok által készített ritka tér-

képek, a széles körû egyházi kapcsolatokat 

dokumentáló anyagok, vagy éppen a portugál

irodalom nagyjainak magyar recepcióját be-

mutató források, köztük a Luis Camoes által írt

portugál nemzeti eposz, A lusiadák elsõ ma-

gyar töredékes fordításai is.

A tavalyi nagyszabású ljubljanai kiállítás

után ez az Egyetemi Könyvtár idei jelentõs

külföldi bemutatkozása. A kiállítás anyagát 

Klimes-Szmik Katalin, az Egyetemi Könyvtár

munkatársa állította össze. ■

forrás: www.konyvtar.elte.hu 




