
Az Internet Fiestáról akartam írni, illetve
még mindig arról akarok, csak közben
ahogy végiggondolom ezt a hetet, a
zárókonferencia elõadásai is az eszembe
ötlenek, kissé elkanyarodnak a gondola-
taim. Az jutott eszembe ugyanis, hogy az
elhangzott szakmai elõadásokban mind
volt valami, ami az egyik legjobban várt
fiestás programunkhoz erõsen kötõdik.
Ez a program egy közösségtalálkozó
volt, amelyet konferencia napjának dél-
utánján rendeztünk meg, tehát miközben
hazafelé utaztam, még nem tudtam, ho-
gyan fog sikerülni. Gondolataim így fo-
lyamatosan vibráltak e közeli jövõ és a
közeli múlt, a zárókonferencia témái
közt.

Történt, hogy azt vettük észre, mosta-
nában a legaktívabb Facebook-csoport
egy fõként nyugdíjasok által fenntartott

online közösség, a Csongrád város múlt-
ja és jelene címen mûködõ. Ide olyan fo-
tókat töltenek fel a tagok, amelyek a
nosztalgikus múltidézõ hangulaton felül
gyakran helytörténeti jelentõséggel is
bírnak. Mindezt ráadásul gazdagon ada-
tolva. Úgy gondoltuk, a könyvtár hely-
történeti gyûjteménye és a múzeum adat-
tára is gazdagodhat az által, ha a lelkes
önkéntesek gyarapítják. Ezen felül úgy
tûnik, hogy elõbb-utóbb egy virtuális kö-
zösségben is megérik az igény a szemé-
lyes találkozásra, ennek szerettünk volna
teret biztosítani. 

A zárókonferencia egyik elõadójának,
Lévai Richárdnak, a közösségi marketing
szakértõjének a diáin jól észrevehetõ volt
az a tendencia, ami a mi kis csoportunkat
is életre hívta. A tizenévesek körében az
utóbbi években a Facebook használata
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folyamatosan csökken, míg az ötvenöt év
feletti korosztály esetében ugyanilyen
mértékben emelkedik. A többek között a
könyvtárakban is szervezett, idõseknek
szóló internet-használati tanfolyamoknak
is köszönhetõen (mi is szerveztük a
fiestára egyet) ez a korosztály is igyek-
szik a saját szórakozási igényeinek meg-
felelõ kereteket megtalálni.

A konferenciáról hazafelé, a buszon
eszembe ötlött, hogy milyen jól jönne ne-
künk is egy ahhoz hasonló képkezelõ
rendszer, mint ami a FSZEK Budapest
Gyûjteménye rendelkezésére áll, mint azt
Sándor Tibor osztályvezetõ bemutatta.
Egy közösségi lehetõségekkel rendelke-
zõ, de a kép metainformációit megõrzõ
rendszerrel a felhasználók maguk is épít-
hetnék az intézmény adatbázisát, és ez
pont jó lenne a mi lelkes Facebook-cso-
portunknak. Ez meg is adta a találkozó
egyik keretét, miszerint a tagok szívesen
bocsátanák saját képeiket a mi rendelke-
zésünkre, ha utána õk továbbra is élvez-
hetnék õket az interneten. Mi szakértõ

módon digitalizáljuk és az online közös-
ség számára elérhetõvé tesszük õket.
A közösségtalálkozó egyébként egészen
rendkívülire sikerült. A vendégek nem
vártak semmiféle hivatalos kezdésre, kö-
szöntésre, hanem egymást lelkesen üdvö-
zölve egybõl régi képeiket kezdték egy-
másnak mutogatni. Kissé nehéz volt a
társalgást mederben tartani, és egy idõ
után ez egyáltalán nem sikerült, mégis
mindenki sikeresnek élte meg az ese-
ményt. Felmerült, hogy a jövõben adjunk
valamiféle tematikát a találkozónak, ami
a következõ alkalommal feltehetõleg az
lesz, hogy a tagok puzzle-ként megpró-
bálják összerakni a város egykori Fõ 
utcájának minél teljesebb képét a saját
fotóikból és a már meglévõ képekbõl. Iz-
galmas lehetõség, ami kiváló, látványban
gazdag eredményt hozhat. Ehhez kapcso-
lódóan mi magunk is útjára indítottunk
egy várostörténeti albumot a közösségi
hálózatokon. 

Tóth Máténak a konferencián elhang-
zott elõadása alapján megítélve – amely-
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ben többek között a társadalmi tõke kép-
zõdésének könyvtári színtereirõl és az
azokban létrejövõ alacsony intenzitású
találkozások hatékonyságáról volt szó –
is eredményesnek volt mondható az est.
Röviden arról van szó, hogy a különbözõ
értékrendû emberek közötti találkozások
nagyban elõsegítik a közbizalom erõsö-
dését, ezáltal fontos társadalmi tõke kép-
zõdik. Hozzáteszem, hogy ha ezen szoci-
ológiai modellt nem ismertük volna, a
résztvevõk lájkjai és megosztásai alapján
is ezt gondolnánk.

Egy másik rendezvényünk is érintette
az önkéntesek szerepét a helytörténeti
kutatásokban. A csongrádi amatõr hely-
történészekkel igyekszünk minél szoro-
sabb kapcsolatot kialakítani. A detekto-
ros fémkeresõzõk, más néven kincskere-
sõk, eddig tevékenységük illegális mivol-
ta miatt nem számítottak helytörténész-
nek. A vonatkozó jogszabályok idén
többször is változtak, és a korábbi tiltás
helyére a szabályozás megengedõ lehetõ-

ségei kerültek, így módunk nyílt akár ön-
kéntesként is kapcsolatban állni velük,
ami annál is fontosabb, mivel saját régész
szakemberrel nem rendelkezünk. 

Kincsek a föld alatt címmel szervez-
tünk nekik egy találkozót, és mindenki
másnak, aki helytörténettel szeretne fog-
lalkozni. Fontos, hogy a könyvtár sokkal
nyitottabb hely, mint a levéltár és a mú-
zeum, így könnyebben betérnek azok is,
akik nem tartoznak ehhez a körhöz, de
lehet, hogy érdekelné õket a kutatás. Így
több mint dupla annyian jöttek el, mintha
csupán az aktív helytörténészeket hívtuk
volna.

Városismereti QRuzslás

2014-ben az Országos könyvtári napok
alkalmával útjára indítottunk egy közép-
iskolásoknak szóló könyvtárhasználati
játékot. Okostelefonok segítségével QR-
kódokat olvastak be, melyek egy-egy
kérdést rejtettek, így haladtak a könyvtár-
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ban állomásról állomásra, hogy megis-
merjék azt.

Hagyományt szeretnénk ezzel a játék-
kal teremteni, azonban minden évben egy
kicsit mégis változtatnánk a program me-
netén. Idén a tavalyitól eltérõen városunk
nevezetességeit ismerhették meg, melyek
természetes a könyvtárhoz is kapcsolód-
tak. Tehát külsõ állomásokon voltak a
QR-kódok elhelyezve, ezekrõl az emlék-
helyekrõl, illetve emléktáblákról szóltak
a kérdések. Mindhárom csapat megoldot-
ta a feladatot, még akkor is, ha nem
csongrádiak voltak. Játék közben bármi-
lyen segítséget használhattak, az õ lele-
ményességükre volt bízva. Fel is találták
magukat. Játékunk elérte a célját: ezek a
fiatalok, legyenek akár csongrádiak, akár
nem, sok új ismerettel gazdagodtak váro-
sunkról, csapatmunkával és az általuk
kedvelt modern technika segítségével.

Az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség elismerõ emléklapját ezúton is kö-
szönjük! ■

További programjaink

Március 19-étõl 26-áig

• Várostörténet képekben. Várostörté-
neti eszmecsere a Facebookon
Városunk történetének bemutatása ké-
peken keresztül a Facebook segítségé-
vel
Minden korosztálynak szólt
A résztvevõk száma: a Facebook-
csoportnak 733 tagja van, ezen a héten
200 hozzászólás volt a feltöltött ké-
pekhez, videókhoz

• Láttuk, hallottuk! Az internet korsza-
ka elõtt – technikatörténeti kiállítás.
Rádiók és tévék kiállítása az ‘50-es
évektõl a ‘80-as évekig
Minden korosztálynak szólt
A résztvevõk száma: 20 fõ a tizen-
négy–tizennyolc éves korosztályból, 
15 fõ a tizennyolc–ötvenöt évesek-
bõl, 9 fõ az ötvenöt éven felüliekbõl
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2015. március 19. 

• Fel a netre! Idõsek is elkezdhetik
Számítógépes tanfolyam nyugdíjasok-
nak
Korosztály: ötvenöt évestõl
A résztvevõk száma: 9 fõ

2015. március 20. és március 23.

• „Micsoda madár” – Óvodások a
könyvtárban
Óvodások játékos ismerkedése a ma-
darak világával az internet segítségével
Korosztály: óvodások
A résztvevõk száma: 20 fõ + 25 fõ

2015. március 20.

• Lássunk ki a csigaházból. Lehetõsé-
gek a komfortzónán kívül
Önismereti klub, új szolgáltatasként
Korosztály: felnõttek
A résztvevõk száma: 12 fõ

2015. március 21.

• Társas- és szerepjátékok. Társasjá-
ték-klub
Kreatív, készségfejlesztõ, stratégai
fantasy szerepjátékok minden korosz-
tálynak. Októberben indítottuk, most
igyekeztünk tovább szélesíteni a részt-
vevõk számát
Minden korosztálynak szólt
A résztvevõk száma: 5 fõ a tizen-
négy–tizennyolc éves korosztályból, 
5 fõ a tizennyolc–ötvenöt évesek kö-
zül

2015. március 24.

• Internetes barangoló. Játékos ismer-
kedés az egyszervolt.hu oldallal 
Játékos internetes foglalkozás elsõ
osztályosokkal, készségfejlesztõ játé-
kok
Korosztály: általános iskolások
A résztvevõk száma: 28 fõ
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