
Több mint tíz éve, hogy a Csemegi Ká-
roly Könyvtár bekapcsolódott az Internet
Fiesta rendezvénysorozatba. Elõször
csak néhány programmal fogadtuk az ér-
deklõdõket, az idén már minden napra
több rendezvényt is szerveztünk. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy min-
den korosztályt megszólítsunk, az óvodá-
soktól a nyugdíjasokig. Bármi legyen is
az Internet Fiesta központi témája, mi
igyekszünk a helyi igényeket kielégíteni,
a már jól bevált programokat is megszer-
vezni.

Hagyományosan sok intézménnyel,
egyesülettel és civil szervezettel mûkö-
dünk együtt. Minden évben tíz–tizenkét
vállalkozó is támogatja a rendezvényt,
hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne
csak oklevéllel, hanem tárgyjutalommal
is emlékezetessé tegyük elsõsorban a
gyermekek és fiatalok részvételét az
egyes versenyeken. 

Ebben az évben is igyekeztünk már jó
elõre felhívni a figyelmet a rendezvé-
nyekre. Plakátokon, személyes találko-
zókon tájékoztattuk a lakosságot, hogy
milyen programokon vehetnek részt. 
A könyvtárba belépve minden olvasón-
kat megkínáltuk egy-egy szem cukorral,
közvetlenül is felhívtuk a figyelmét prog-
ramjainkra, és lehetõséget adtunk arra,

hogy a csoportos foglalkozásokra jelent-
kezhessen, vagy éppen kitöltsön egy-egy
játékos feladatlapot, totót. 

A már jól bevált, szokásos akciók
egész héten át tartottak, de a nehéz gaz-
dasági helyzetre való tekintettel, most
csak „fél” kedvezményeket tudtunk biz-
tosítani. Elengedtük a beiratkozási díj és
a késedelmi díj felét, valamint az „elsõ
félóra ingyen” internet akciónk beváltot-
ta a hozzá fûzött reményeket. 

Egész héten át játszhattak és tanulhat-
tak a felnõttek és a gyermekek az internet
segítségével, hiszen a Legyen a zene min-
denkié keresztrejtvény, a Fele sem igaz
totó kitöltéséhez ki kellett használniuk az
internet adta lehetõségeket. 

Az Egyszerûbben, gyorsabban címet
viselõ program ideje alatt, amely egész
héten át tartott, egyéni segítséget kaptak
az érdeklõdõk ahhoz, hogy hogyan hasz-
nálhatják az ügyfélkaput, milyen lehetõ-
ségei vannak az elektronikus ügyintézés-
nek. 

Talán a legérdekesebb és legizgalma-
sabb program minden évben a középis-
kolások interaktív vetélkedõje, amelyre
most is minden csongrádi középiskola
benevezett. A diákok a saját oktatási in-
tézményükben, a számítógép elõtt ülve
kapták meg interneten keresztül a felada-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. április 13

Internet Fiesta a csongrádi könyvtárban

✒✒    Horváth Varga Margit



tokat, és adott idõ alatt vissza kellett kül-
deniük a könyvtárunknak a választ, az
interneten fellelhetõ hely megjelölésével.
Ez a játékos, de mégis a tudást segítõ
program aratta a legnagyobb sikert a kö-
zépiskolások körében. Természetesen
nem maradhattak ki a programokból az
idõsebbek sem, hiszen tízfõs csoportok-
ban fogadtuk azokat az érdeklõdõket, fõ-
leg nyugdíjasokat, akik az internettel sze-
rettek volna ismerkedni. 

Már hagyománya van annak, hogy a
városunkban mûködõ, elsõsorban enyhén
értelmi fogyatékosat gondozó otthon la-
kóit bevonjuk a fiesta rendezvényeibe.
Most egy helyi vállalkozónak köszönhe-
tõen süteménnyel és üdítõvel vártuk õket,
majd a számítógépek elé ülve kaptak se-
gítséget az internet adta lehetõségek ki-
használásához. Most is, mint mindig,
nagy örömmel és példaértékû kitartással
próbálták elsajátítani az internetezés
alapjait. 

Természetesen a legkisebbeket, az
óvodásokat sem hagytuk ki a programok-
ból. Több óvodás csoport is eljött a

könyvtárba, és az internet segítségével is-
merkedett mesés, játékos oldalakkal.

A Vakok és Gyengénlátók Egyesülete
csongrádi csoportjával évtizedek óta igen
jó a kapcsolatunk. Egyénileg és csopor-
tosan is megismerkedtek a hangos-
könyvtárral, valamint a részükre vásárolt
speciális számítógépek adta lehetõsé-
gekkel. 

Több olyan program megszervezésére
is sor került, amelyeken felhívtuk a fi-
gyelmet az internet veszélyeire és arra,
hogy mennyire fontos a tudás megszerzé-
se, az internetes játék mellett a mozgás is. 

Nagyon jó érzés, hogy a programok
lezárásaként a csongrádi vállalkozóknak
köszönhetõen meg tudtuk vendégelni
azokat, akik a díjkiosztóra eljöttek, és az
oklevél vagy emléklap mellé még a köz-
ponti pályázati támogatásból kapott aján-
déktárgyak mellett kb. 80 ezer forint 
értékben tudtunk értékes jutalmakat ki-
osztani. ■
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