
Az idõk során nagyszabású rendezvénysoro-
zattá duzzadt Internet Fiestát évente rende-
zik meg a könyvtárak.

Az internet- és digitális kultúra népszerû-
sítését szolgáló program célja az informáci-
ós társadalomba való beilleszkedés meg-
könnyítése.

Az Európai Bizottság 1999-ben kezde-
ményezte, hogy az egy évvel korábbi francia
esemény nemzetközi szintû megmozdulássá
váljon. Ezt követõen az Internet Fiestát
számtalan országban megszervezték. Létre-
jött egy nemzetközi közösség, amely egyéni
és közös projektek megvalósításán fárado-
zott egyetlen közös céllal: népszerûsíteni az
internetet minél szélesebb körben.

A fiestát elõkészítõ és koordináló bizott-
ság változatosabbnál változatosabb rendez-
vényeket, konferenciákat, ingyenes progra-
mokat szervez.

2000 márciusában Magyarország is csat-
lakozott a rendezvényhez. 24 civil szervezet
és könyvtár kapcsolódott a program összeál-
lításához. A központi rendezvénynek a Ma-
gyar Tudományos Akadémia adott otthont.
Videokonferencián további négy helyszín
csatlakozott az eseményekhez. A rendez-
vény komoly szakmai érdeklõdést váltott ki,
ennek ellenére újszerû volta miatt nem ka-
pott elég médiavisszhangot.

2001-tõl a magyarországi rendezvényso-
rozat alappillérei a könyvtárak lettek.

2010 októberében Pécsett, Európa Kultu-
rális Fõvárosában megnyílt a pécsi tudás-
központ, más néven Dél-dunántúli Regioná-
lis Könyvtár és Tudásközpont.

A négyemeletes épületbe költözött a
Csorba Gyõzõ Megyei-Városi Könyvtár és 
a PTE Egyetemi Könyvtár.

Az 5,5 milliárd forintos beruházás átadá-
sát a kivitelezõ 2010 júniusára vállalta, a
könyvtárak augusztustól költözhettek, így
októberre megnyílhatott az olvasók számára
az új létesítmény. Egy több mint 13 ezer
négyzetméteres, korszerû, a mai felhaszná-
lói igényeknek megfelelõ könyvtár és tudás-
központ létesült. 

A tudásközpont alkalmas közösségi, kul-
turális és szabadidõs programok befogadá-
sára is. A megvalósuló új könyvtárat épületi
adottságai és korszerû felszereltsége alkal-
massá teszik a lakosság eddiginél szélesebb
körének kiszolgálására.

Könyvtárunk épületét nem véletlenül ne-
vezik a XXI. század könyvtárának, mindent
megtalál benne az olvasó, ami segítheti a 
tanulásban, munkájában vagy a hasznos 
idõtöltésben, tartalmas szórakozásban. 
A könyvtár a hét minden napján reggel 8-tól
este 8 óráig nyitva van, ez idõ alatt teljes in-
formatikai szolgáltatással várunk minden lá-
togatót. Az olvasótérben 229 számítógépes
állomás van, ezeket a beiratkozott olvasók
korlátlanul használhatják, de ha valaki a sa-
ját laptopján dolgozna, annak sincs akadá-
lya, a házban ingyenes és korlátlan a wifi-
használat.

Az esélyegyenlõség jegyében a fogyaték-
kal élõk is találnak lehetõséget a számítógép
használatára: felolvasógép, Braille-billen-
tyûzet segíti a vakokat és gyengén látókat. 
A halláskárosodottak segítségére indukciós
hurkok üzemelnek az épület több pontján is,
felerõsítve a hangokat hallókészülékükben.

A Csorba Gyõzõ Megyei-Városi Könyvtár
hosszú évek óta részt vesz az Informatikai és
Könyvtári Szövetség rendezvénysorozatában.
Az elmúlt három évben folyamatosan növek-
võ számú programot és résztvevõi létszámot
regisztrált az intézmény. A rendezvények cél-
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csoportjainak, korosztályainak megfelelõen
állítottuk össze programjainkat. 2010-tõl in-
tézményünk kiváló lehetõséget kapott a tu-
dásközpontban a korszerû, az eddigiekhez
képest mintegy háromszoros mennyiségû
internetelérés lehetõsége miatt. Mindezekbõl
következõen 2011-ben a baranyai Internet Fi-
esta eseménysorozatának egyik kiemelt hely-
színe a tudásközpont volt.

A Csorba Gyõzõ Megyei-Városi Könyv-
tár látogatói körében valamennyi korosztály
megjelenik. Emiatt a fiesta hetét is próbál-
tuk úgy összeállítani, hogy mindenki megta-
lálja a számára érdekes, izgalmas és tanulsá-
gos programot.

Felnõtteknek és gyerekeknek is készült
internetes totó, amely nagy népszerûségnek
örvendett, szép számmal érkeztek a helyes
megfejtések. Az elégedett nyertesek azóta
már át is vették ajándékcsomagjukat.

Az idén is az Internet Fiesta hetére esett
a víz világnapja, így könyvtárunk a fiatalabb
korosztály programjait úgy állította össze,
hogy ez a két téma legyen a középpontban.

Partnerekre is találtunk ebben, a Tettye
Forrásház Zrt. és az Ökováros-Ökorégió
Alapítvány munkatársai segítettek a progra-
mok megvalósításában.

A hét az interaktív kiállítás megnyitójá-
val kezdõdött, ezután az iskolások, óvodá-
sok már birtokba is vehették az állomásokat.
Játékokon keresztül ismerték meg a víz vilá-
gát, számítógépes programok, stimulációk
segítették az érdeklõdõket. Az utolsó állo-
máson mindenki meghallgathatta a víz
hangjait.

Önkéntesek a videomegosztókon keres-
tek vízzel, a víz hangjaival kapcsolatos mû-
veket, és azokat projektor segítségével meg
is jelenítették. Kollégáink elmagyarázták,
hogyan mûködnek ezek a portálok, mi az,
ami megkönnyíti a keresést, és felhívták a fi-
gyelmet a veszélyekre is, külön kiemelve,
hogy mindig csak az életkori sajátosságok-
nak megfelelõ zenéket, filmeket nézzenek
ezeken az oldalakon.

Érdekes elõadást hallgathattak meg a
gyerekek a vízzel való takarékoskodásról. Itt
az elõadó szintén a számítógép segítségével
demonstrálta, mennyire fontos, hogy odafi-
gyeljünk a vízkészletekre. A komoly témát

játékkal oldották, mindenki kipróbálhatta a
gépen keresztül, hogy mennyi vizet használ
naponta. Igencsak meglepõ eredmények
születtek. A játék során különbözõ avataro-
kat választhattak a gyerekek. Már itt meg-
mutatkozott, hogy ki milyen habitusú. 
A végeredménynél erre is kitért az elõadó,
és megkérdezte a gyerekeket, hogy szerin-
tük milyen összefüggés lehet a választott
avatar és a végeredmény között.

A felnõtteket két rendezvénnyel vártuk.
Március 22-én Schlepp Péter tartott elõ-

adást az e-könyvek világáról. Elmondta
mennyire gyorsan fejlõdõ, szinte napról
napra változó az e-bookok állománya. A di-
gitalizálás a mai világban elengedhetetlen, a
nyomtatott mûvek ma már digitális formá-
tumban is napvilágot látnak, és folyamatban
van a régebbi mûvek digitalizálása is. Kitért
az elõnyökre, hogy minden információ szin-
te azonnal elérhetõ, otthonról ki sem kell
mozdulnunk ahhoz, hogy tanulhassunk, dol-
gozhassunk. Mindig napra kész az internet.
Természetesen a hátrányokat is említette, az
elszigetelõdést, az emberi kapcsolatok és a
verbális kommunikáció hiányát, a felgyor-
sult, türelmetlen életritmust.

A könyvtárak célja, hogy a megváltozott
igényeknek is eleget tudjanak tenni, kiszol-
gálják minden olvasójukat. A Csorba Gyõzõ
Megyei-Városi Könyvtár is folyamatosan
dolgozik azon, hogy meglévõ állománya di-
gitális formában is elérhetõ legyen, a hely-
történeti gyûjtemény ritkaságai, például a
gyûjtemény képei minden érdeklõdõ számá-
ra hozzáférhetõvé váljanak. Célunk a múlt
értékeinek megõrzése és modern formában
való eljuttatása az olvasókhoz.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. április 35



Fontos az internet által nyújtott szabad-
ság, az információk áramlása, de jó lenne
néha lassítani, kicsit hátradõlni, elmenni a
könyvtárba, kézbe venni, megszagolni egy
könyvet, és élvezni az olvasás örömét.

Szerdán, március 23-án Fekete Rita rend-
õr alezredes volt vendégünk a Pécsi Rendõr-
fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztályáról.

Õ az internet veszélyeirõl, az internetes
bûnözésrõl tartott elõadást. Elmondta, hogy
az internetes bûnüldözés még igencsak gye-
rekcipõben jár, hisz maguknak a bûncselek-
ményeknek sincs nagy múltjuk.

Sajnos még rengeteg a jogszabályi kiska-
pu, nehéz eljárni ilyen esetekben. Felhívta a
figyelmet a leggyakoribb internetes csalá-
sokra, és elmondta, hogy mire figyeljünk
oda, hogy ne legyünk áldozatok.

Az elõadás második felében a gyerekekre
leselkedõ veszélyekrõl beszélt, hangsúlyozta
a szülõk felelõsségét és hogy mennyire fon-
tos az, hogy mindenki odafigyeljen arra,
gyermeke milyen tartalmú oldalakat néz,
kikkel chatel, milyen interaktív online játé-
kokban vesz részt.

Az elõadás igen hasznos és érdekes volt.
Hosszú távú kapcsolat kezdete ez a könyvtár
és a rendõrség között. Azáltal, hogy a gyer-
mekkönyvtárban is szabadon hozzáférhetõ
az internet, a könyvtár felelõssége is, hogy
azon milyen oldalakra tévednek a gyerekek.

További elõadásokat is tervezünk a fiata-
labb korosztályoknak (kérdezz-felelek stb.).

Könyvtárunkban folyamatosan rende-
zünk számítógépes tanfolyamokat egészen a
kezdõ szinttõl. Minden korosztály megtalál-
hatja a neki hasznos és elérhetõ lehetõséget
a továbbképzéshez.

Dolgozóinknak is folyamatosan biztosí-
tunk választékot a tudásuk bõvítésére, az
Internet Fiesta hetében elõadást hallgathat-
tak meg belsõ levelezõprogramunkról, a
Zimbráról, majd az elõadás végén lehetõség
volt kérdéseket feltenni, a felhasználói prob-
lémákat megbeszélni.

Az Internet Fiestán Baranya megye kis-
könyvtárai, mozgókönyvtári szolgáltató he-
lyei és a könyvtárbuszos települések is részt
vettek.

Megyeszerte 46 településen 47 intéz-
ményben (Pécsett a Csorba Gyõzõ Megyei-
Városi Könyvtár és a Minerva Könyvtár) 67
programmal várták az érdeklõdõket a
könyvtárak falai közé. A programhétre 
a http://fiesta.kjmk.hu oldalon regisztrálták
magukat a kis könyvtárak.

A regisztrációt, a programok lebonyolítá-
sát, a szóróanyagok és ajándéktárgyak szét-
osztását könyvtárunk hálózati osztálya vé-
gezte és koordinálta.

A programok sokszínûségét jelzi, hogy a
fiesta alapelvét követve valamennyi korosz-
tályt megszólították ezen a márciusi héten.
A baba-mama programoktól kiindulva a
gyermekeken át, a tinik mellé az aktív kor-
osztályt (18–55 év) is leültetve a számítógé-
pekhez, végül pedig a nyugdíjasokat is sike-
rült a webvilágba elkalauzolni.

Sok kistelepülésen összekötötték a kis-
mama- és babafoglalkozással az internet vi-
lágát bemutató programot. Az úgynevezett
Ringató vagy más néven Simogató aktuális
témája a babavilágot bemutató portálok
megismerése volt. A rendezvénynek alapve-
tõ célja, hogy a szülõk megtalálják azokat a
weboldalakat, ahol hasznos információkat
kaphatnak a gyermekgondozásról, gyermek-
nevelésrõl. Számos kismamáknak, kispa-
páknak fenntartott oldal fórumain regisztrál-
hattak az érdeklõdõk, ahol bátran feltehették
kérdéseiket, és szakemberek által moderált
fórumokon megkaphatták a választ.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. április36



A gyermekeket a mesék világán keresz-
tül vezették be a virtuális világba. Meséket,
verseket, diafilmeket, színes illusztrációkat,
gyermekrajzokat megjelenítõ oldalakat mu-
tattak be a gyerekeknek a programvezetõk.
A meséket, mondákat nemcsak a webes fe-
lületen, hanem már e-könyv formájában is
megismerhették a kicsik. Számos rejtvény
és találós kérdések sokasága tette színeseb-
bé a gyermekprogramokat.

A tinik az olvasmányélményükre építve
internet totókat tölthettek ki értékes jutalma-
kért. A „tini-porgik” másik csoportja a fájl-
és videomegosztók világába vezette be a fi-
atalokat. A közismert videoportálok
(Youtube, Videa) tematikáját, használatát is-
merhették meg a könyvtárhasználók. A leg-
népszerûbb egyértelmûen a közösségi olda-
lak (Facebook, iWiW stb.) színes világa volt.
Ezen oldalak megismerésekor már az aktív
korosztály is részt vett a programokon, hi-
szen a felnõttek is kitöltötték adatlapjaikat,
és személyes kapcsolatokat építettek ismerõ-
seikkel, volt iskola- és munkatársaikkal.

A felnövekvõ generációt és a felnõtt la-
kosságot az internet káros hatásairól is sok
program tájékoztatta. A számítógépeket
tönkretevõ vírusok és kémprogramok rom-
boló tevékenységérõl és a kártevõprogramok
ellen való védekezésrõl is sok elõadást hall-
hattak a résztvevõk. Felhívták a figyelmet a
pszichikai veszélyekre is, az ún. „tiltott ol-
dalakon” található információkkal kapcso-
latban.

A felnõtt lakosságot és a nyugdíjas kor-
osztályt a hírportálokkal ismertették meg.
Az ugrópontokat tematika szerint bemutató
lapokon keresztül az egyes sajtótermékek
webes megjelenéséig mindent megismerhet-
tek a használók. Böngészhettek magyar és
külföldi hírportálok írásai között, egy-egy
cikkhez véleményt is fûzhettek. Betekint-
hettek az internet felgyorsult világába, ahol
percrõl percre újabb hírek látnak napvilágot,
azonnal az adott esemény bekövetkezte
után.

A megyei-városi könyvtár könyvtárbusza
menetrendjének megfelelõen két hét alatt 28
településen nyújt szolgáltatást. Március 23.
és április 3. között az Internet Fiesta prog-
ramjával kibõvített szolgáltatással várta a

kistelepülések lakosságát. Egy-egy települé-
sen a másfél órás szolgáltatási idõ alatt az ol-
vasói gépeken a DZstúdió által készített iro-
dalmi totót tölthették ki, és a helyes megfej-
téseket e-mailen beküldve pályázhattak az
értékes nyereményekre. A könyvtárbuszon
alkalmazott mûholdas szélessávú inter-
netkapcsolatnak köszönhetõen egyre népsze-
rûbb a kistelepüléseken az internet haszná-
lata. A világháló nyújtotta információk is 
elérnek a falvakba, így nem csoda, hogy so-
kan helyes megfejtéseket küldtek vissza a
könyvtárbuszról. Sok-sok ajándékot tudtunk
szétosztani a pályázók között.

Néhány kiemelt rendezvény településenként

Boldogasszonyfa – Mesevilág az interneten
A gyerekek csoportokat alkotva töltöttek

ki egy feladatlapot, amelyben a kérdések a
mesék világáról szóltak. A nehezebb kérdé-
sekre az internet segítségével tudtak választ
adni. A leggyorsabb és a legtöbb pontszámot
elérõ csapat ajándékot kapott. A feladatla-
pok kitöltése után az interneten barangoltak
és játszottak, könyveket olvasgattak vagy
rajzoltak.
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Nagypeterd – Hogyan informálódjuk a
neten?

A négy részbõl álló programsorozaton
minden korosztály ismerkedett az e-köny-
vek, a hírportálok, a videomegosztók és a já-
tékok világával az interneten. A gyerekek
körében a videomegosztó programok, illetve
a játékos oldalak voltak a legnépszerûbbek.
Minden feladat kis játékos vetélkedõvel zá-
rult, ezek nagy sikert arattak az olvasók kö-
rében. Úgy gondoljuk, hogy minden prog-
ramról élményekkel gazdagodva tértek haza
a könyvtárhasználók.

Hásságy – Internetes játékok
A hásságyi rendezvényre sokan voltak

kíváncsiak. A baba-mama csacsogó prog-
rammal együtt az anyukákat is leültették a
számítógépek elé és bevonták a vetélkedõ-
be. Interneten szörfölve töltöttek ki egy
tesztet, amely arra szolgált, hogy ne csak já-
tékokat keressenek, hanem tanuljanak is. 
A rendezvény közös uzsonnával és az aján-
dékok, nyeremények átadásával zárult.

Szentlászló – Játsszunk, okosodjunk együtt,
Tudás-barangoló

A könyvtár az általános iskola épületé-
ben található, és iskolai könyvtári feladato-
kat is ellát, így a 6–14 éves korosztályt cé-
lozták meg a programokkal.

Az interneten fellelhetõ tanulást segítõ,
képességfejlesztõ és szórakoztató játékokat
ajánlottak a kisgyerekeknek. Az 1–4. osztá-
lyos tanulók (35 fõ) kiscsoportokban, illetve
egyénileg próbálhatták ki a világháló korlát-
lan lehetõségeit. Az 5–8. osztályos tanulók
(28 fõ) megismerkedtek a hírportálokkal és
a hagyományostól eltérõ tudáshordozókkal,
elektronikus könyvekkel.

Zádor – A net hatása
Kötetlen kerekasztal-beszélgetésen min-

den résztvevõ elmondta, mennyire hat életé-
re az internet, mennyire függ tõle. Legin-
kább az alábbiakra használják a honlapokat:
tanulnak, játszanak, új barátokat keresnek,
távoli személyekkel tartják a kapcsolatot,
kreatív ötleteket keresnek, sütés-fõzéssel
kapcsolatos oldalakat látogatnak. Majd
videomegosztók segítségével a kedvenc ze-

néiket, videoklipjüket, kisfilmjeiket mutat-
ták meg egymásnak a könyvtárhasználók.

A gyerekek és a felnõttek a nap zárása-
ként önfeledten játszották az interneten fel-
lelhetõ kreatív játékokat. Mindenkibõl elõ-
bújt a gyermek, felváltva versenyeztek, egy-
más rekordjait megdöntve. A http://
fiesta.kjmk.hu oldalon meghirdetett közös
totót is sokan kitöltötték, és beküldték a he-
lyes megfejtéseket.

Somogyapáti – Önkéntesség, ahogy én
látom…

A Somogyapáti Teleházban mûködõ
könyvtári szolgáltató helyen az Internet Fi-
esta az önkéntesség jegyében zajlott. 
A könyvtárban megismertették a látogatókat
az önkéntesség fogalmával, az önkéntesség-
gel kapcsolatos honlapokat mutattak be,
szórólapokat készítettek és osztottak szét.

A település már ötödik alkalommal vesz
részt az Önkéntes Fiatalok Napján, ami eb-
ben az évben április 16-ára esik. Ezen a na-
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pon a településen többek között virágültetés,
padok, játszótéri elemek festése és szemét-
szedés is zajlik. A falu teljes lakossága, az
óvodásoktól a nyugdíjasokig, kiveszi részét
a feladatokból. Ez az alkalom arra is jó volt,
hogy az interneten kerestek településeket,
amelyek csatlakoznak az Önkéntes Fiatalok
Napjához, a közöd-naphoz.

Bánfa – Játékos internet. Valódi-e az
avatarod?

A kétnapos rendezvénysorozat elsõ nap-
ján a gyerekek használták a számítógépeket.
A legnépszerûbb játékokon (farmerama, lo-
gikai és autós játékok) mérték össze tudásu-
kat, ügyességüket. A legjobbakat jutalmaz-
ták.

Másnap az érdeklõdõk projektoros vetí-
tés keretében megnézhették az Avatar címû
filmet. A filmvetítést követõen kötetlen be-
szélgetés volt az avatar-jelenségrõl és a vir-
tuális valóságról. Játékos feladat volt, hogy
a filmrõl, a készítésérõl, magukról az
avatarokról minél több információt gyûjtse-
nek az interneten. A legügyesebbek megosz-
tották tudásukat a többiekkel, amiért ajándé-
kot kaptak.

Kisdobsza – Egy kattintásra a világ

A Kisdobsza Községi Könyvtárban játé-
kos feladatokkal várták a kölyköket, a tini-
ket és a felnõtteket március 25-én. Minden
korosztály kapott egy elvégzendõ feladat-
sort, melynek jó megoldásáért értékes aján-
dékokat kaptak. A kicsikkel az internetes
mesevilágot ismertették meg (mesék, játé-
kok, rajzok, diafilmek a neten). A tiniknek
viszont már a tematikus oldalakat, keresõ-
ket, videomegosztókat, internetes rádiókat,
közösségi oldalakat kellett meglátogatniuk
és ott elvégezniük a kiszabott feladatokat.
Az egészséges versenyszellem mellett (vagy
ennek ellenére) nagyon segítõkészek, ko-
operatívak voltak a gyerekek, jó hangulat-
ban telt el ez a néhány óra. 

Plusz motivációként jó szolgálatot tettek
az apró ajándékok is. A tiniknek szóló fel-
adatsor komoly kihívást jelentett a felnõt-
teknek is, akik a kicsiknek segítve kedvet
kaptak a játékhoz. 

A tizenéveseknek is sikerült megmutatni
az internet új, számukra eddig ismeretlen le-
hetõségeit. Eredményes, vidám hangulatú
délutánt töltöttünk együtt és többször el-
hangzott ez a kérdés: Mikor lesz a követke-
zõ ilyen alkalom? 

Jövõre veletek ugyanitt! ■
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Anyagtorlódás miatt több írást 

kénytelenek vagyunk a következõ 

számunkban közreadni. 

Szerzõink megértését és 

türelmét kérjük. 

– a szerk.




