
Jubileumi, tizenötödik Internet Fiesta
programsorozatot rendeztek meg 2014-
ben a magyar könyvtárak, március 20.
csütörtök és március 27. csütörtök kö-
zött, Net – Kultúra – Könyvtár címmel.

A szervezõ Informatikai és Könyvtári
Szövetség pályázatát ebben az évben is a
Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség a saját weboldalán, az Internet Fiesta
hivatalos oldalán (http://fiesta.kjmk.hu)
és a könyvtárosok levelezõ listáján, a
Kataliston tette közzé a felhívást, amely-
ben kérte a könyvtárakat a csatlakozásra
– mutassák be az internet gazdag lehetõ-
ségeit, szervezzenek érdekes, vonzó
programokat annak érdekében, hogy mi-
nél többen ismerkedhessenek meg a vi-
lágháló nyújtotta gazdag lehetõségekkel.
A 2014-es fiesta lehetõséget nyújt arra,
hogy a könyvtárak az internet rendkívül
gazdag és állandóan fejlõdõ online kultu-
rális tartalmaival megismertessék a hasz-
nálóikat. A felhívásban külön kiemelte az
Informatikai és Könyvtári Szövetség,
hogy a rendezvények tematikájában kap-
jon hangsúlyt a magyar kultúra – a ma-
gyar népzene, a magyar képzõmûvészet,
a magyar irodalom – weboldalainak be-
mutatása. 

Ahogy az elmúlt években is, az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség megbízá-
sából a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtárának munkatársaiból
alakult team szervezte és koordinálta a
programokat – készítette el a tematikát,
állította össze a promóciós anyagok ter-
vét, végezte az expediálást, szervezte a

konferenciát. A csatlakozó könyvtárak a
kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Katona
József Könyvtár – erre az alkalomra fej-
lesztett és frissített – adatbázisában re-
gisztrálhatták programjaikat, tölthették ki
a létszámadatokat, tölthették fel a ké-
peket.

Az Internet Fiesta programsorozatá-
hoz 2014-ben 475 településrõl 568 intéz-
mény, könyvtár csatlakozott, 1924 prog-
rammal. Nagyon örvendetes, hogy mind
a települések, mind a regisztrált intézmé-
nyek, mind a regisztrált programok szá-
ma jelentõsen emelkedett az elõzõ évek-
hez képest, minden adat az elmúlt tizenöt
év legmagasabb értékét mutatja. 

Minden megyébõl kapcsolódtak
könyvtárak a programsorozathoz, elsöp-
rõ többségben települési könyvtárak, ki-
sebb számban iskolai és felsõoktatási
könyvtárak. A legtöbb település és intéz-
mény ebben az évben is Bács-Kiskun
megyébõl regisztrált a legtöbb program-
mal, ezt követte Jász-Nagykun-Szolnok
megye, a harmadik helyen Baranya me-
gye állt a programok számát tekintve. 
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Az országos feladatkörû könyvtárak
közül az Országos Széchényi Könyvtár,
az Országos Idegennyelvû Könyvtár és a
KSH Könyvtár, a felsõoktatási könyvtá-
rak közül az Eötvös József Fõiskola
Könyvtára (Baja) és a Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár re-
gisztrált több programot.

A résztvevõk összesített létszáma 
47 365 fõ volt, legtöbben a „kölyök” ka-
tegóriába, a 14 év alattiak csoportjába
tartoztak (18 875 fõ), de a felnõttek szin-
tén sokan vettek részt a programokon (14
735 fõ).

A legtöbb résztvevõt Bács-Kiskun
megyében vonzották a programok (10
747 fõ), és szintén sokan mentek el a ren-
dezvényekre Borsod-Abaúj-Zemplén
(5569 fõ) és Jász-Nagykun-Szolnok
(5040 fõ) megyében.

Az Internet Fiesta fõbb témái 2014-
ben a következõk voltak:

• irodalmi adatbázisok, tudástárak
(többek között: Magyar Elektronikus
Könyvtár, MaNDA, Digitális Irodalmi
Akadémia),

• képzõmûvészeti oldalak, fotómûvé-
szet (többek között: Képzõmûvészet Ma-
gyarországon, Grove Art),

• zene és tánc az interneten, zeneletöl-
tés legálisan,

• filmek az interneten (NAVA),
• e-könyvek a könyvtárakban,

• kultúra vásárlása a neten (könyvvá-
sárlás, színházjegyvásárlás stb.),

• kapcsolattartás a neten – e-mail,
skype, közösségi oldalak,

• netkultúra – mi illik és mi nem,
emotikonok használata a weben,

• internetes játékok, totók.
E témákhoz bemutatókkal, elõadások-

kal, játékokkal lehetett csatlakozni. A té-
makörök szerint az összes program a kö-
vetkezõképpen oszlott meg:

Elsõ helyen az internetes játékok, to-
tók álltak. A programok számát tekintve
sok könyvtár koncentrált a mûvészetek
bemutatására – fotómûvészeti, filmmû-
vészeti, zenei adatbázisok –, illetve a
„kultúra vásárlása” témakörre, bemutatva
az internetes színházjegy-vásárlás, e-
könyvvásárlás módozatait. Számos prog-
ram mutatta be a közösségépítési lehetõ-
ségeket (Facebook, Twitter, Skype,
Web2.0-ás könyvtári oldalak stb.), és
több könyvtár a netkultúra, internetes il-
lemtan, internetes biztonság kérdéseinek
felvillantására is sort kerített.

Szemezgetés a programokból

A kecskeméti Katona József Könyvtár
Mardoska címmel indított több részes
irodalmi játékot kisiskolásoknak 2014.
március 20. és 26. között.
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Az Internet Fiesta résztvevõi életkor szerint, 2014

1. tábla
Összes program témakör szerint

Témakör Események száma (db)

Irodalmi adatbázisok, 
tudástárak, e-book 344
Mûvészetek a neten 
(fotómûvészet, film, 
színház, tánc, zene) 441
Netkultúra – illemtan, 
emotikonok, biztonság 243
Kapcsolattartás a neten 368
Internetes játékok, totók 528
Összesen 1924



Színház az egész világ címmel a buda-
pesti Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Ugocsa utcai könyvtára tartott bemutatót
a Ma este színház weboldalról, és a szín-
házjegy-vásárlási lehetõségekrõl 2014.
március 26-án.

Irodalom a neten címmel az Országos
Idegennyelvû Könyvtár munkatársai tar-
tottak bemutatót a magyar irodalommal
kapcsolatos honlapokról, adatbázisokról,
tudástárakról 2014. március 24-én.

2014. március 24-én A Net etikettje
címmel a bánrévei Könyvtár Közösségi
és Információs Hely hívta meg a gyere-
keket, hogy felhívja a figyelmüket egy

kis netes illemtanra, az internet használa-
tának szabályaira.

A 2014. évi Internet Fiesta program-
jait korcsoport szerint a kölyökprogra-
mok vezetik (482), ezt a felnõtteknek
(299), a tiniknek (169), majd a nagyiknak
szánt programok követik (171). Termé-
szetesen szám szerint a legtöbb rendez-
vényen minden korosztályból érkeztek a
résztvevõk (803)

Az ország legkisebb könyvtáraiba is
eljutottak az A/2-es méretû plakátok a ti-
zenötödik Internet Fiesta promóciós
anyagai közül. A különbözõ méretû, tel-
jes kitöltésû és bianko plakátokat, a szé-
les vagy a keskeny bannereket a fiesta
weboldaláról is letölthették az intézmé-
nyek. A rendezvények résztvevõinek ju-
talomként az Internet Fiesta emblémájá-
val ellátott tollat, kis táskát, érintõképer-
nyõs telefonhoz való tollat osztottak ki a
könyvtárosok.
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A résztvevõk száma az egyes korcsoportoknak 
szánt rendezvényeken, 2014



Internet Fiesta záró konferencia

A 2014. évi Internet Fiesta záró konfe-
renciájára 2014. március 27-én került
sor, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtár Fogadótermében. 

Fodor Péter, az Informatikai és
Könyvtári Szövetség elnöke üdvözlõ sza-
vai után Solymár Károly Balázs infokom-
munikációért felelõs helyettes államtit-
kár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
következett. 

Rámutatott, hogy a tizenöt év feletti
magyar lakosság 42 százaléka még soha
nem használta az internetet, pedig a digi-
tális írástudás ma már a munkaerõpiacon
való elhelyezkedés és az egyéni életmi-
nõség szempontjából is nélkülözhetetlen.
Az e probléma kezelésére életre hívott e-
Magyarország-pontokból jelenleg mint-
egy 1600 mûködik, többségükben az
5000 fõ alatti lélekszámú településeken;
a pontok közül 467 könyvtárban találha-
tó. A széles sáv elterjedése, a technika
ugrásszerû fejlõdése ellenére Magyaror-
szágon a háztartások harmadában még
mindig nem fizetnek elõ az internetre.
Ennek okai túlnyomórészt már nem az
anyagi lehetõségekben keresendõk, ha-
nem belsõ, tudásbeli és motivációs ténye-
zõkben. A gátak lebontására nincsenek
varázsszerek, gyors megoldások, de
rendkívül sokat tudnak tenni érte a min-
denki számára nyitott könyvtárak, az
infokommunikációs eszközöket és tartal-
makat jól ismerõ könyvtárosok – hangsú-
lyozta Solymár Károly Balázs.

A konferencia-program A könyvtári
Internet Fiesta 15 éve címû fórummal
folytatódott. A moderátor Tószegi Zsu-
zsanna (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hi-
vatala, Elnökségi Kabinet) üdvözölte a 

fórum résztvevõit: Alföldi Istvánt (Neu-
mann János Számítógép-tudományi Tár-
saság), Ramháb Máriát (Bács-Kiskun
Megyei Katona József Könyvtár), Vámos
Tibort (MTA Számítástechnikai és Auto-
matizálási Kutatóintézet). 

Bakonyi Péter (BME EIT) és Nagy
Miklós (NIIF Intézet) elfoglaltságuk mi-
att nem tudtak részt venni a konferenci-
án, a moderátor felolvasta írásbeli üzene-
tüket. Bakonyi Péter és Nagy Miklós
visszatekintett az Internet Society által
kezdeményezett mozgalom történetére,
melyhez a magyar könyvtárak 2000-ben
csatlakoztak. Kiemelték, hogy jelenleg a
könyvtárak szerepe már kettõs: egyrészt
az internet népszerûsítése a lakosság –
különösen az idõsebb korosztály – részé-
re ma is fontos feladat, másrészt az inter-
net a könyvtárak számára is számos új
szolgáltatást tesz lehetõvé, és ezek fej-
lesztése, bevezetése és elterjesztése ma is
aktuális teendõ.

A fórum résztvevõinek feltett elsõ kér-
dés a kezdetekre vonatkozott. A történeti
visszatekintés során mindenki eljutott a
jelen, illetve a jövõ felvázolásáig.

Ramháb Mária hangsúlyozta, hogy a
könyvtárak már a kezdetekkor felismer-
ték az internet jelentõségét, az elmúlt ti-
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zenöt év szlogenjei mutatták, hogy rugal-
masan reagáltak a kihívásokra. A részt
vevõ intézmények és a programok száma
az elmúlt években folyamatosan emelke-
dett: míg 2004-ben 34 könyvtár 200
programmal vett részt a rendezvénysoro-
zaton, 2007-ben már 180 intézmény 605
programmal, 2009-ben 2060 intézmény
1158 programmal, 2014-ben pedig 567
intézmény 1423 programmal regisztrált
(az utóbbi adatok még nem véglegesek,
hiszen a konferencia idején is folytak a
programok) – mutatta be a folyamatosan
növekvõ adatokat. 

Vámos Tibor rámutatott, hogy túllépte
a valóság az elõzetes elképzeléseket, a
hardverek és a szoftverek szempontjából
is – ma már mikrochipekkel dolgozunk,
gigabájtok tömegét hordjuk a zsebünk-
ben; a nagy keresõrendszerek pedig ter-
mészetes nyelvû kérdésekre adnak vá-
laszt. A következõ lépés a BIG DATA
szókapcsolattal foglalható össze, mely-
nek lényege a sokbilliós adattömegek au-
tomatikus kezelése, mely struktúrákat fe-
dez fel, konkrétan feltett kérdésekre vála-
szol. A „mi várható” alapkérdésre Vámos
Tibor a következõt körvonalazta: az em-
ber szerepe a társadalomban elkezd vál-
tozni, és a következõ tíz–tizenöt évben a
világot megforgató forradalmi jelenséggé
válik. A robottechnika és a szenzortech-
nika olyan színvonalat ér majd el, ami a
tradicionális, „rutinabb” emberi tevé-
kenységet át tudja venni, és ára alacso-
nyabb lesz, mint a legolcsóbb emberi
munkaerõ költsége. Mi lesz az ember
szerepe ebben a társadalomban? Kialakul
egy távolság a rutin munkák lehetséges
munkaideje és a szellemi dolgozók (me-
nedzsmentben, kutatásban-fejlesztésben,
piacok szervezésében dolgozók) munka-

ideje között. Ez a szakadék érinti a
könyvtárosok jövõjét. Az információten-
gerbõl a megbízható, az értékes adatok
kiválogatása, „a »tömeg-Alexandria
könyvtárak« kezelése, az új módon való
és a napi munkához való feldolgozása, ez
az új könyvtárosi feladat” – mondta Vá-
mos Tibor.

Alföldi István is felidézte a kezdeteket
– az Internet Fiesták sorában 2009-ig a
Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság (NJSZT) volt a fõ támogató (er-
kölcsi és anyagi értelemben egyaránt),
mûködött együtt a könyvtárakkal, a társa-
ság küldetésnyilatkozatával összhangban
(a múlt értékeit megõrizni, a jelenhez al-
kalmazkodni és a jövõt legjobb tudásunk
szerint befolyásolni). Emlékeztetett,
hogy az információs társadalom a három
„i”-n alapszik: igény, ismeret, infrastruk-
túra. Az alap az igény felkeltése, fel kell
hívni a figyelmet, hogy hogyan éljünk
együtt az új világgal. A második „i” az is-
meret – a digitális írástudatlanok száma
ma még elég nagy Magyarországon. Az
NJSZT az ECDL- és más programok se-
gítségével nagy erõfeszítéseket tett és
tesz, hogy ez a probléma csökkenjen. A
harmadik „i”, az infrastruktúra ma már
nem gond, 2018-ra az egész országban
eléri majd az internet a 30 mbit/sec se-
bességet. Az elõrejelzések szerint tíz
éven belül a ma vezetõ informatikai,
infokommunikációs cégek hetven száza-
léka eltûnik, míg ötven százalékban
olyan vadonatúj elemek merülnek fel,
amelyekrõl ma még fogalmunk sincs –
figyelmeztetett Alföldi István. Hozzászó-
lását egy 1625-bõl, Esterházy Miklós ná-
dortól származó idézettel zárta: „Örült-
ség semmit tennünk, ha mindent nem te-
hetünk is.” 
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Tószegi Zsuzsanna a könyvtárak társa-
dalmi szerepvállalásáról kérdezte a jelen-
lévõket. 

Ramháb Mária válaszában kiemelte
annak fontosságát, hogy 2012-ben a ma-
gyar könyvtárakban 6 821 414 alkalom-
mal használták az internetet az olvasók,
közülük sokaknak nincs birtokában az
eszköz. Így a könyvtárak felelõsséget
vállalnak az esélykülönbségek csökken-
tésében, mérsékelni tudják a különbsége-
ket. Részt vesznek a tengernyi informá-
ció azonosított forrással megjelölt rend-
szerezésében, a könyvtárakban sok tu-
dásadatbázis megközelíthetõ. Végül pe-
dig ezek az intézmények komplex szol-
gáltatással közelítik a feladatot, szükség
lenne a kiszámítható támogatásra.

Tószegi Zsuzsanna következõ kérdése
az ECDL-tanfolyamok indulására, össze-
tételére vonatkozott.

Alföldi István felidézte, hogy az
ECDL-programok összeállítása jelentõs
erõfeszítést igényelt, ma már ICDL-lé,
nemzetközi tanúsítvánnyá változott. Em-
lékeztetett a háLÓRA magyar vagy a
Netszeregy elnevezésû, internethasznála-
tot és e-ügyintézést oktató tanfolyamaik-
ra is. Végül felhívta a figyelmet, hogy in-
gyenesen letölthetõ az NJSZT honlapjá-
nak a fõoldaláról az Informatikai bizton-
ság címû, kilencven oldalas könyv,
amely az informatikai eszközöket hasz-
nálóknak nyújt segítséget.

A fórum a jövõkép felvázolásával zá-
rult. Vámos Tibor figyelmeztetett, hogy
reális a fenyegetés, hogy Magyarország
lemarad a nemzetközi összehasonlítás-
ban, a változást tudatosítani kell, s a
könyvtárosok feladata, hogy ezzel szem-
benézzenek. Fodor Péter a technikai vál-
tások gyakoriságára hívta fel a figyelmet,

s arra, hogy a könyvtárosok nyitottságára
szükség lesz a következõ években.
Ramháb Mária szerint a következõ öt
éven belül úgy maradnak a könyvtárak
talpon, hogy egyre korszerûbb szolgálta-
tásokkal, nagyon széles körben nyílnak
meg az intézmények mindenki elõtt, a
leghátrányosabb, legkisebb települések
olvasóitól egészen a kutatókig. Ehhez az
összefogottság mellett egy korszerûbb 
tanulási folyamatra, infrastruktúra-fej-
lesztésre van szüksége a könyvtári rend-
szernek. 

A konferencia második részében a ha-
táron túli magyar könyvtárak és könyvtá-
ros szervezetek képviselõi számoltak be
arról, hogyan segíti az internet a magyar
kultúrához való kapcsolódásukat.

Hajnal Jenõ, a Vajdasági Magyar Mû-
velõdési Intézet Kapocs Könyvtári Cso-
port vezetõje mutatta be a vajdasági
könyvtárak helyzetét, számolt be a lehe-
tõségekrõl, illetve a korlátokról, nehézsé-
gekrõl Vajdasági magyar könyvtárak a
közösségek hálójában címmel. Emlékez-
tette a hallgatóságot arra, hogy a Vajda-
ság Bácska, Bánát és Szerémség területét
öleli fel, s a 244 közmûvelõdési könyvtár
és szolgáltatóhely 7 törzskönyvtárba
szervezõdik. Közülük csak 35 közkönyv-
tár (14,34%) rendelkezik digitális objek-
tumokkal és szolgáltatásokkal. Áttekin-
tette azokat a könyvtárakat, melyeknek
külön weboldaluk van, s említetést tett
arról, hogy a Cobiss Információs Rend-
szer tagja Szerbiában 163 könyvtár, 
ebbõl 13 vajdasági közgyûjtemény.
Ugyanakkor a Szirén Integrált Könyvtári
rendszernek is tagja a Vajdaságban 
40 könyvtár. Hajnal Jenõ kiemelte a Vaj-
dasági Magyar Mûvelõdési Intézet
(www.vmmi.org) digitális könyvtárának
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jelentõsebb tartalmait: a sajtófigyelõt –
mely a teljes szerb sajtóban megjelent,
magyarsággal kapcsolatos híreket tartal-
mazza –, a Vajdasági Magyar Digitális
Adattárat, a Vajdasági Magyar Digitális
Alapkönyvtárat, a teljes szövegû digitali-
zált folyóiratokat (Híd, Kalangya, Lé-
tünk, Üzenet).

Milány Bajnok Éva a Szlovákiai Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületét képvisel-
ve Komáromból érkezett, és összefogla-
lót adott a szlovákiai könyvtárak helyze-
térõl. A nyilvános könyvtárak száma
2196 volt 2012-ben (csökkent az elõzõ
évhez képest), valamint az éves gyarapo-
dás, a kölcsönzések, továbbá a regisztrált
aktív felhasználók adata is csökkenést
mutatott. Növekedett viszont a könyvtá-
rak által szervezett ismeretterjesztõ és
kulturális rendezvények iránti érdeklõ-
dés. Szlovákiában is emelkedik az online
felhasználók száma, akik a könyvtárak
weboldalán található elektronikus szol-
gáltatásokat és információkat veszik
igénybe: 571 779-cel növekedett létszá-
muk az elõzõ évhez képest, így elérte 2
720 064-et 2012-ben. Az elõadó a tudo-
mányos és a speciális könyvtárak statisz-
tikai adatainak felvillantása után kitért a
somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet
munkájára, a Digitalizáló és Internetes

Adatbázisok Központja tevékenységére.
Kiemelte, hogy sikerült az egyetlen felvi-
déki országos napilap, az Új Szó összes
példányát digitalizálni, amely most már
elérhetõ az adatbank.sk/digiteka oldalról,
a munka az Irodalmi Szemle és a Hét cí-
mû folyóiratok feldolgozásával folyta-
tódik.

Bodnár Róbert, a Kolozsvári Egyete-
mi Könyvtár munkatársa, a Romániai
Magyar Könyvtárosok Egyesülete képvi-
seletében érkezett. Biblionet – esély a vi-
déki könyvtárak számára címmel foglalta
össze azt a projektet, amely az utóbbi öt-
hat év legjelentõsebb fejlesztését jelen-
tette a romániai könyvtárak számára.
2009-ben még csak a lakosság 34,7 szá-
zaléka rendelkezett számítógéppel, 67
százalékuk nem használt internetet.
Global Libraries címmel a Bill & Melin-
da Gates Alapítvány indított egy progra-
mot – összefogva az IREX szervezettel –,
melynek célja az volt, hogy vidéki, sze-
gény, elmaradott területeken a közkönyv-
tárakba jusson el az internet, képezzék
tovább a könyvtárosokat. A Biblionet
projekt ötéves periódusa most fejezõdik
be, segítségével több mint 2000 köz-
könyvtárat szereltek fel eszközökkel, és
háromezernél több könyvtárost képeztek
ki 41 képzõközpontban. Remélik, a prog-
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A kitüntetett 25 intézmény

II. Rákóczi Ferenc Városi és Megyei Könyvtár, Miskolc – Ady Endre Városi Könyvtár és Mûvelõdési Központ,
Baja – Berzsenyi Dániel Könyvtár,  Szombathely – Bölcs Bagoly Városi Könyvtár, Szikszó – Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár, Eger – Csongrádi Információs Központ, Csemegi Károly Könyvtár, Csongrád –
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen – Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudás-
központ Csorba Gyõzõ Könyvtár, Pécs – Egressy Béni Városi Könyvtár, Kazincbarcika – Eötvös Károly Me-
gyei Könyvtár, Veszprém – Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest – Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szek-
szárd – Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Törökszentmiklós – Katona József Könyvtár,
Kecskemét – Katymár Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, Katymár – Méliusz Juhász Péter Könyvtár,
Debrecen – Országos Idegennyelvû Könyvtár, Budapest – Ózdi Mûvelõdési Intézmények Városi Könyvtár,
Ózd – Pákolitz István Városi Könyvtár, Paks – Petõfi Sándor Könyvtár és Mûvelõdési Központ, Kiskunfélegy-
háza – Solymár Imre Városi Könyvtár, Bonyhád – Szentkirályi Könyvtár, Szentkirály  – Városi Könyvtár,
Újszász – Verseghy Ferenc Könyvtár, Szolnok – Vörösmarty Mihály Könyvtár, Székesfehérvár



ram támogatása nélkül a szolgáltatásokat
– helyiség biztosítását, internet-elõ-
fizetést, teljes munkaidõs könyvtáros fi-
zetését – a helyhatóságok továbbra is biz-
tosítani tudják.

Papp József (Területi és Tanulmányi
Könyvtár, Muraszombat) a szlovén
könyvtárak helyzetét mutatta be. Átte-
kintve Szlovénia regionális könyvtári há-
lózatát, mely a COBISS egységes orszá-
gos könyvtári adatbázis tagja, felhívta a
figyelmet a Szlovén Digitális Könyvtár
és a KAMRA adatbázis szolgáltatásaira.
A KAMRA a szlovén régiók digitalizált
kulturális öröksége, négynyelvû (köztük
magyar) keresést tesz lehetõvé. A Biblos
digitális könyvtár oldala (www.biblos.si)
segítségével az olvasók 500 digitális
könyvbõl kölcsönözhetnek tagdíj ellené-
ben. Végül szlovéniai magyar könyvtárak
Facebook-oldaláról láthattunk képeket.

Kelemen László Burgenlandból érke-
zett, az UMIZ, a Magyar Média- és In-
formációs Központ vezetõje. Beszélt a
burgenlandi magyar kisebbség demográ-
fiai alakulásáról, megemlítve, hogy ma-
gyarok négy településeken élnek, az ’50-
es évektõl számuk stagnál, enyhén emel-
kedik. Jelentõsebb magyar könyvgyûjte-
mény a következõ könyvtárakban talál-
ható: UMIZ; Felsõõri Református Egy-
házközség Olvasóköre; Burgenlandi Ma-
gyar Kultúregyesület; illetve egyéb bur-
genlandi könyvtárak magyar nyelvû
könyvállományai. Bemutatta az UMIZ
épületét, informatikai felszereltségét,
honlapját. Adatbázisaik közül kiemelke-
dik a történelmi képeslap-adatbázis, a
történelmi fényképek adatbázisa, az ’56-
os képadatbázis és a dokumentumtár.

Varga Éva (Kárpátaljai Magyar
Könyvtárosok Egyesülete) sajnos rosz-

szulléte miatt nem tudta elmondani elõ-
adását, de írásban megkaptuk tõle – az
Informatikai és Könyvtári Szövetség
honlapján (http://iksz.shp.hu) olvasható.

Az Internet Fiesta 2014. évi zárókon-
ferenciája az emléklapok átadásával feje-
zõdött be, a fórum résztvevõi és a határon
túlról érkezett elõadók mellett azok a
könyvtárak kaptak elismerõ emléklapot,
akik az elmúlt tizenöt évben a legtöbbet
tettek az Internet Fiesta programjainak
szervezéséért. 

Az idei Internet Fiesta programjairól a
tévék közül a Duna TV Kívánságkosár
címû mûsorában az Informatikai és
Könyvtári Szövetség elnöke, a HírTV-
ben Ramháb Mária nyilatkozott. Több or-
szágos rádiómûsorban is elhangzott a hír
a kulturális ajánlóban, többek között a
Bartók rádió, a Juventus rádió, a Klasszik
Rádió és a Lánchíd Rádió hallgatói is ér-
tesülhettek a könyvtári rendezvényekrõl.
Az online sajtó közül a Népszabadság
Online, az Orientpress, a MIx Online, az
E-Magyarország, valamint a helyi online
újságok is jelentettek meg hírt az Internet
Fiestával kapcsolatban. 

A tizenötödik Internet Fiesta program-
sorozatához csatlakozó könyvtárak ma-
gas száma, a rendezvények változatos és
érdekes programja megmutatta, hogy
még tudnak a könyvtárak annak érdeké-
ben tenni, hogy a digitális írástudást ter-
jesszék, a meglévõ bizonytalan tudást to-
vábbfejlesszék, interneten alapuló szol-
gáltatásokat mutassanak be az érdeklõ-
dõknek. 

A kulturális tartalmak sokszínûségét
is tükrözõ elõadások, bemutatók mellett
a játékok, internetes totók is népszerûek
voltak az olvasók, könyvtárhasználók kö-
rében. ■
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