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✒✒ Közös kincseink az interneten cím-

mel került sor idén az Internet Fiestára

március 17. és 24. között. A program

célja, hogy a világhálón megtalálható

online kulturális tartalmakat a könyvtá-

rak megosszák az érdeklõdõkkel, érde-

kes, informatív vagy játékos formában

hívják fel a figyelmet a web nyújtotta le-

hetõségekre. 

A Deák Ferenc Megyei és Városi

Könyvtár évek óta bekapcsolódik az or-

szágos rendezvénysorozatba, így tet-

tünk ebben az évben is. Februárban

honlapunk aloldalán, a Zala Megyei

Könyvtári Portálon tettünk közzé felhí-

vást, felszólítva a zalai könyvtárakat,

hogy csatlakozzanak a programhoz. Ezt

követõen elkezdõdött a programok

szervezése és népszerûsítése, amihez

igénybe vettük az országos projekt egy-

séges arculatához készült logót és a kü-

lönbözõ sablonokat. A programokat fel-

töltöttük az Internet Fiesta honlapjára

(http://fiesta.kjmk.hu), valamint az in-

tézményi honlapra, de készültek plaká-

tok szórólapok, és a megyei sajtót is ér-

tesítettük a rendezvényeinkrõl.

A megyében két városi könyvtár

(Lenti és Keszthely) csatlakozott a ren-

dezvénysorozathoz. A többi zalai prog-

ramot a megyei könyvtár szervezte és

bonyolította le. 

Az intézményünkben összesen har-

mincnégy rendezvény volt, ezen kívül a

KSZR-szolgáltatást (Könyvtárellátói Szol-

gáltató Rendszer) igénybe vevõ telepü-

léseinken tizenkilenc programot valósí-

tottunk meg egy hét alatt. Az intézmény

programjai a megyei könyvtárban és a

József Attila Városi Tagkönyvtárban va-

lósultak meg. A felnõttek számára tizen-

nyolc, a tizennégy év alatti gyerekek-
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nek tizenhárom program volt. A tizen-

négy és tizennyolc év közötti korosz-

tálynak egy, a hatvan év felettiek szá-

mára két rendezvényt szerveztünk. 

A rendezvények szervezõi, lebonyolítói

és sok esetben az elõadói is az intéz-

mény munkatársai voltak.

A tervek kidolgozásakor arra töre-

kedtünk, hogy valamennyi központi té-

makörhöz kapcsolódóan legyen progra-

munk. Bemutattuk gyûjteményünket,

elektronikus adatbázisainkat, a magyar

közös könyvtári katalógusokat, teljes

szövegû adatbázisokat, felhívtuk a fi-

gyelmet a helyi, megyei napilapok, fo-

lyóiratok digitális elérhetõségére. 

Az e-könyvek és e-folyóiratok témá-

ban három kölyökprogramunk volt.

Köztük Hírhordó címmel elõadás kere-

tében mutattuk be a megyei napilap, a

Zalai Hírlap online felületét. Ebben

partnerünk volt a Pannon Lapok Társa-

sága Kiadói Kft., illetve a Zalai Hírlap.

Vendégünk, Arany Horváth Zsuzsa új-

ságíró megismertette a gyerekekkel a

szerkesztés menetét, majd csemegéztek

a honlap kínálatából. A résztvevõk a

számítógépek mellett, illetve a mobilte-

lefonjukon megkereshették a saját isko-

lájukról szóló híreket, kulturális és

egyéb programokat, amelyeket meg-

oszthattak a közösségi oldalukon.

A Közgyûjteményi portálszolgáltatá-

sok témakörben négy kölyök-, egy tini-

és tizenegy felnõttprogramunk volt.

Egyik legsikeresebb ezek közül a Múlt-

béli arcok címû elõadás. A Göcseji Mú-

zeum virtuális kiállítását Orha Zoltán

régész, a kiállítás anyagának rendezõje

mutatta be nyolcadikosoknak. Megtud-

hatták, hogyan alakul át egy valódi ki-

állítás virtuális tárlattá. 
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Könyvtári adatbázisok a neten cím-

mel könyv- és könyvtárhasználati vetél-

kedõre került sor középiskolások szá-

mára. A feladatok megoldásához is az

internetet használták a diákok.

A felnõttek számára a Kérdezd a

könyvtárost! programsorozat keretében

tartottuk meg az alábbi bemutató foglal-

kozásokat, ismertetõket: Kutatás a Za-

lai Tudástárban; Tanulást segítõ és 

támogató oldalak bemutatása; Adatbá-

zisok használata a mindennapoktól a

tudományos disszertációkig; Internetes

információkeresés gyorsan és hatéko-

nyan – Tanácsadás, tippek és trükkök;

Kutatás irodalmi adatbázisokban; Az

elektronikus könyvtár kiadványai a me-

gyei könyvtárban; Folyóirat-adatbázi-

sok és a MATARKA; Nádas Péter digitá-

lis megjelenései. Ezek részben a Köz-

gyûjteményi portálszolgáltatások (hét

program), részben a Közösségi összefo-

gással épülõ adatbázisok témakörhöz

kapcsolódtak.

Az Internetes játékok, totók témakör-

ben hat foglalkozást tartottunk tizen-

négy év alatti csoportoknak. Kattints

Ránk! és Okos oldalak honlapunkon

címmel könyvtárunk honlapjával ismer-

kedhettek meg a gyerekek. Játékos for-

mában, fonaljátékkal szemléltettük az

internet hálózati modelljét. Hasznos lin-

keket próbálhattak ki oldalunkon, az

online katalógus segítségével megke-

reshették kedvenc könyvüket. Rövid to-

tóval összegeztük az ismereteket.

Otthonosan az internet világában

címmel az életkoruknak megfelelõ totó

és kvízkérdések segítségével ismerked-

tek a gyerekek hasznos oldalakkal.

Nem mind igaz, ami internet! cím-

mel játékos videóval szemléltettük az

internet veszélyeit, igaz-hamis játékkal

beszéltük meg a kölyök korosztály szá-

mára megtartott foglalkozásokon, hogy

mire kell vigyázni az internet használa-

takor.

Virtuális kirándulás városunk neve-

zetességei között címmel, szintén játékos

totó és interaktív weboldalak segítsé-

gével, a város nevezetességeit mutat-

tuk be. 
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Legyél Te a legokosabb! címmel in-

gyenes ügyességi játékokat kerestünk

közösen az interneten, és a gyerekek

egy versenyen is részt vehettek.

Az egyéb programok között két al-

kalommal tartottunk lakossági internet-

tanfolyamot a felnõtt és nyugdíjas kor-

osztály számára. Szintén e korosztály

számára szerveztünk elõadást Láss cso-

dát! címmel, hogy megismerkedhesse-

nek a weben fellelhetõ virtuális kiállítá-

sokkal.

A kistelepüléseken a megyei könyv-

tár munkatársai tartottak elõadásokat és

foglalkozásokat. A tizenhat települé-

sen tartott programokat a helyi lakosság

érdeklõdése alapján szerveztük meg,

igyekeztünk minden korosztályt 

megszólítani. Az online viselkedés, az

internet veszélyei, e-tanulás, e-munka-

végzés, elektronikus ügyintézés, online

vásárlás szerepelt a témák között.

2016. március 24-én két munkatár-

sunk vett részt az Internet Fiesta záró

konferenciáján. Itt rövid elõadás formá-

jában mutattam be a Deák Ferenc Me-

gyei és Városi Könyvtár programjait. Az

Informatikai és Könyvtári Szövetség el-

nökétõl, Ramháb Máriától elismerõ

emléklapot vehettünk át az Internet Fi-

esta programjainak sikeres megvalósítá-

sáért. ■
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