
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség – a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával –
immár tizenkettedik alkalommal rendezte
meg szerte az országban az Internet Fiesta
rendezvénysorozatot 2011. március 21. és
28. között. A kiskunfélegyházi Petõfi Sán-
dor Városi Könyvtár is évek óta részt vesz
ebben a kezdeményezésben, amelynek célja
az internet népszerûsítése.

Városunk könyvtára 2008-ra megújult és
kibõvült. Önkormányzatunk elnyerte az
utolsó címzett állami támogatást, amelynek
köszönhetõen alapterületünk megháromszo-
rozódott, így lehetõségeink is kibõvültek. 
A megújult internetes részlegben tizenkét
korszerû, fejhallgatóval és webkamerával is
felszerelt számítógép áll az internetezõk
rendelkezésére.

Az idei Internet Fiesta célja a játék és az
olvasás internetes lehetõségeinek bemutatása
volt. A felhívás megjelenése után megkezd-
tük a programok szervezését. Ezeket igye-
keztünk a különféle korosztályok érdeklõdé-
si körének megfelelõen összeállítani, külö-
nös tekintettel a középiskolás és idõskorú
használókra. Kiemelt feladatunknak tekint-
jük, hogy a média képviselõivel, a város 
intézményeivel, a gyermek- és diákönkor-
mányzattal jó kapcsolatot ápoljunk, lehetõ-
ség szerint biztosítsunk minden olyan infor-
mációt, kínálatot, amelyre igény van. A sike-
resség nagyrészt a személyes kapcsolatokon
múlt. Megjelentünk a helyi nyomtatott sajtó-
ban, a rádióban és helyi tévében is. Plakáto-
kon, szórólapokon és a könyvtár honlapján is
népszerûsítettük programjainkat.

Változatos programok összeállítását tet-
ték lehetõvé A játéktól az olvasásig a neten
kiemelt témakörei. Ezek voltak többek kö-
zött: internetes játékok, avatar-jelenség, 
szerepjátékok, videomegosztók, digitális
nomádok, az internet pszichológiája, hírtí-
pusok, hírportálok az interneten. Rendezvé-
nyeink leginkább ezekre a témakörökre
épültek.

A felhívás megjelenését követõen meg-
kerestük a város középiskoláit, a Nyugdíjas
Pedagógus Klubot, a Terasz Ifjúsági Klubot,
illetve internetes tanfolyamaink résztvevõit,
és hívtuk õket az Internt Fiesta rendezvényei-
re. Gyermekkönyvtárunk minden héten ked-
den szervezi meg a Betûbölcsi baba-mama
klub programjait, amelyekkel célunk a
könyvek megszerettetése és az olvasásra ne-
velés. Nagyon népszerûek ezek a foglalko-
zások, kismamák és babák jönnek szép
számmal. Õket is sikerült bevonnunk egy
foglalkozás erejéig. Megkerestük Baracsi
Katalint, a Kék Vonal Alapítvány munkatár-
sát, hogy tartson egy elõadást a fiataloknak.
Az alapítvány célja, hogy a problémákkal
küszködõ gyerekeknek és fiataloknak segít-
sen. Az internethasználat is számos veszélyt
rejt, ezekre hívta fel az elõadó a fiatalok fi-
gyelmét.

Március 22-én délelõtt három középisko-
lás csoportnak tartottunk rendkívüli infor-
matika órát WEB Világ Valóság címen. 
A Mezõgazdasági Szakközép- és Szakisko-
lából jöttek a diákok, akikkel megismertet-
tük a digitális nomádság jelenségét. Kide-
rült, hogy még nem igazán hallottak errõl a
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foglalkozási módról. Lehetett kérdezni, és
sok diák élt is ezzel a lehetõséggel. Úgy
tûnt, a többség szívesen lenne majd digitális
nomád. A továbbiakban bemutattuk a külön-
bözõ videomegosztókat és azok lehetõsége-
it. Mivel a középiskolások már gyakorlott
internethasználók, arra törekedtünk, hogy
különleges honlapokra, érdekességekre hív-
juk fel a figyelmüket. Örömmel tapasztal-
tuk, hogy sikerült újat is mutatnunk nekik. 
A foglalkozás végén pedig megmutattuk,
hogy hogyan és hol érhetõk el a könyvtárak
az interneten. Hogyan lehet keresni egy-egy
könyvtár katalógusában, különbözõ paramé-
tereket megadva. Mindenki ki is próbálhatta
a keresést. Tanulmányaik során szükségük
lehet majd egy-egy olyan könyvre, doku-
mentumra, ami az adott középiskolai, fõis-
kolai könyvtárban nem található meg. Ha el
tudnak igazodni a könyvtárak katalógusai-
ban, könnyebben szert tehetnek a szükséges
könyvre. A középiskolás diákok élvezték ezt
a rendhagyó informatika órát, sokan jelez-
ték, hogy szívesen maradnának hosszabb
ideig is, nem csak arra a negyvenöt percre.

Ugyancsak ezen a délelõttön, a Gyer-
mekbirodalomban került sor a Dévény torna
bemutatására kismamáknak, Bátoriné
Csenki Krisztina gyógytornász jóvoltából.
Ismertette ennek a speciális manuális torná-
nak a technikáját. Ez viszonylag új terápiás
eljárás a mozgásrehabilitációban, amelyet
több évtizedes gyakorlati tapasztalat hitele-
sít. Ezt az eredeti gyógyító eljárást Dévény
Anna gyógytornász, mûvészi torna szakedzõ
dolgozta ki. A Dévény-módszer komplex
mozgásrehabilitációs eljárás, amelynek
nincs szüksége más módszerekkel történõ
kiegészítésre. A minél hamarabb megkez-
dett rendszeres kezelés mellett nincs szük-

ség a szülõ által végzendõ otthoni tornázta-
tásra sem. A módszer a mozgássérülések
bármely területén, gyermekeknél és felnõt-
teknél egyaránt hatékonyan alkalmazható.
Egyedülállóan eredményes a születési agy-
károsodás gyógyításában. Krisztina inter-
aktív foglalkozást tartott, a végén lehetett
kérdezni, illetve aki szerette volna, a video-
megosztó segítségével a gyakorlatban is
megnézhette ezt a tornát.

Március 23-án a Nyugdíjas Pedagógus
Klubnak, március 24-én pedig a volt inter-
netes tanfolyamosaink számára tartottunk
foglalkozást Interaktív hírek és Mesenet Na-
gyival címen. Ezen a két napon az idõsebb
korosztály képviselõit vártuk. A délelõtt
egyik felében a helyi, illetve regionális
internetes hírportálokkal foglalkoztunk. Be-
mutattuk, hogyan épülnek fel ezek az olda-
lak, hogyan lehet régebbi cikkeket, videókat
megkeresni, elolvasni és visszanézni. Mu-
tattunk olyan helyi újságot is, ami csak
interneten érhetõ el, csak ott olvasható. Az is
elõfordul egy-két lapnál, hogy az interneten
hamarabb olvasható, mint ahogy nyomtatás-
ban megjelenik. A délelõtt második felében
pedig az unokák oldalai kerültek terítékre.
Ismertettük azokat a honlapokat, ahol gyere-
keknek való játékokat, meséket, dalokat
nézhetnek meg a nagyik az unokákkal
együtt. A legnagyobb sikere az egyszer-
volt.hu internetes oldalnak volt. Nem gon-
dolták, hogy ennyi minden elérhetõ ennek a
honlapnak a segítségével. Sokan mondták,
hogy biztosan használni fogják az unokáik-
kal együtt.

Március 24-én délután Netezz biztonsá-
gosan címmel Baracsi Katalin, a Kék Vonal
Alapítvány munkatársa beszélgetett a város
középiskolásaival a világhálóról és annak 
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veszélyeirõl. Az internet elõretörésével va-
lós veszélyek is fenyegetik a gyerekeket, fi-
atalokat. Fontos, hogy tudatosan viselkedje-
nek a világhálón. Ehhez nyújtott segítséget
Baracsi Katalin, aki nagyon színes és érde-
kes elõadást tartott, amibe bevonta a részt-
vevõket is. A programban partnerünk volt a
Terasz Klub, a város egyik legnépszerûbb if-
júsági klubja. Nagyon örültünk ennek a
partnerségnek, fontos és jelentõs dolognak
tartjuk, hogy sikeresen együtt tudtunk mû-
ködni. A jövõben is szeretnénk majd az ifjú-
sági klubbal közösen programokat szervezni
és mozgósítani, bevonni a középiskolás fia-
talokat.

Március 25-én délelõtt a Kossuth Lajos
Szakközép- és Szakiskola két csoportjának
tartottunk játékos foglalkozást, Az én
avatarom címmel. Megismerhették, hogy
mit jelent maga az avatar fogalom, hogy mi
is az az avatar-jelenség. Úgy tûnt, szinte tel-
jesen új számukra ennek a fogalomnak, je-
lenségnek a valódi jelentése. Majd szó esett
a szerepjátékokról és azok veszélyeirõl is. 
A foglalkozás végén egy szerepjáték segít-
ségével játékos versenyt rendeztünk az
„avatarok” között. Nagyon élvezték ezt a
versenyt, játékot a fiatalok.

Az elõadások, foglalkozások során el-
hangzott ismeretekbõl összeállítottunk egy
7+1 kérdésbõl álló nettotót, amit nagy lelke-
sedéssel töltött ki szinte minden korosztály
képviselõje.

Az Internet Fiesta idõtartama alatt egy-
szeri alkalommal bárki ingyenesen inter-
netezhetett az internetes részlegben. Fontos-
nak tartottuk, hogy ezen a héten olyanok is
igénybe vehessék az internetes szolgáltatá-
sunkat, akik ezt egyébként nem tudják meg-
tenni.

A programjainkon összesen 291 fõ vett
részt. Nagyon nagy volt az érdeklõdés mind
a fiatalok, mind pedig az idõsebb korosztály
részérõl.

Elmondhatjuk, hogy egy sikeres fiestán
van túl a kiskunfélegyházi Petõfi Sándor Vá-
rosi Könyvtár. Örömmel vettük, hogy az
Internet Fiesta budapesti központi rendezvé-
nyén a mi könyvtárunk is felkérést kapott
programjaink bemutatására.

Mint minden nagyobb könyvtári rendez-
vény, a miénk is csapatmunkában szerve-
zõdött. Több kolléga aktívan részt vett az
elõkészületekben és a programok lebonyolí-
tásában. Az Internet Fiestát évrõl évre egyre
nagyobb érdeklõdés kíséri, abban a remény-
ben zártuk az eseményt, hogy jövõre még
többen csatlakoznak majd felhívásunkhoz. ■
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