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INTERNET FIESTA A JÓZSEF ATTILA VÁROSI 
KÖNYVTÁRBAN KORHATÁR NÉLKÜL  

 
Internet Fiestára hívta idén is (már a 11. alkalommal) a könyvtárakat az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Nemzeti Kulturális Alap. Az ez évi szlogen a 
következő volt: Internet a könyvtárban korhatár nélkül! „A 2010. évi Fiesta célja annak 
bemutatása, hogy az internet segítségével milyen új módszerek, új közösségek, 
együttműködések hozhatók létre. Az internet gazdagságát, és az azt kiszolgáló 
technológiák sokrétűségét szeretnénk megismertetni a könyvtárak jelenlegi és leendő 
használóival.” Az 2010. évi Internet Fiesta kiemelt témakörei voltak: 

• A Neten élek  
o A NET közösségépítő szerepe 
o Iwiw, Facebook stb. 

• Közzéteszem képeimet 
o Picasa, Facebook 
o Képet szerkesztek (Photoshop, Paint stb), fényképretusálás a 

Gimppel 
• Együtt dolgozom a többiekkel 

o GoogleDocs, stb 
• Véleményem van róla 

o Internetes napló 
o Blog 

• Web2-es alkalmazások 
o Könyvtárak, infotárak 
o YouTube, Google és Yahoo perszonalizációja 

• Az internet társadalmi hatásai. Veszélyek a NET-en! 
o Vírusveszély, adathalászat, spam-ek. Gyerekek veszélyben 
o Védekezés. Mit tehetünk, mit tegyünk? 

Továbbá a kérésük az volt, hogy vonjunk be a programjainkba minél több civil 
szervezetet is és akár oktatási intézményekkel együtt szervezzünk internetet 
népszerűsítő programokat. 
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A könyvtári értekezletünk keretében megbeszéltük, hogy idén is, immár 3. 
alkalommal csatlakozunk ehhez az országos programsorozathoz. Itt vállaltam el, hogy 
idén is szervezője leszek a Fiestának, amely eddig is nagyon tetszett nekem. 

Nagyon jónak és ötletesnek találtuk az országos programsorozatot, amelyhez nagy 
lelkesedéssel fogtunk hozzá. Az első lépésben figyelembe vettük, mely területeket 
emelték ki számunkra a szervezők. A paletta nagyon színes volt és sokrétű, pontosan 
ezért is nehéz volt a témaválasztás. Mi a különböző korosztályokat szerettük volna 
megcélozni a programjainkkal, ezért ily módon gondolkodva, jutottunk el a végleges 
témákhoz. Programjainkat szórólapokon, plakát formájában népszerűsítettük és a sajtót 
is tájékoztattuk mindezekről. 

Minden évben regisztrációval kezdődik ez a programsorozat, és most sem volt ez 
másképp. 

Valamennyi programunkat időpontok szerint fel kellett vinni az Internet Fiesta 2010 
honlapjára, azzal a céllal, hogy más könyvtárak is tudjanak tájékozódni, informálódni a 
könyvtárunkban zajló „fiestás-programokról”. 

 
Programjaink ismertetése: 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy NET-V@RÁZSLÓ címmel 

indítottunk foglalkozásokat gyereknek. Két korosztályra osztottuk őket és külön 
programot találtunk ki nekik. Ki lehet a NET-V@RÁZSLÓ? –ezt kellett kitalálni az óra 
végére. A foglalkozásokon kiderítettük együtt a rejtélyt, hogy ki is lehet net-varázsló, s 
mindezt egy kis játék formájában bevezettük és óra végén lezártuk. A kicsikkel az 
egyszervolt.hu oldalon kalandoztunk, míg a nagyobbakkal felfedeztünk olyan 
könyveket, amelyek internetes linkekkel vannak kiegészítve és ezeket kerestük meg a 
Net-en. Nagyon jó volt látni, hogy a gyerekek mennyire érdeklődőek az új dolgok iránt. 
A gyermekeknek szóló programjainkat nemcsak a könyvtárban látogathatták a gyerekek 
foglalkozások keretében, hanem az előző évi próbálkozásunk eredményességén 
felbuzdulva (amely az Öveges ÁMK-ban volt) az Izsák ÁMK 1-4. osztályosainak az 
informatikai teremben, az Öveges ÁMK 1-4. osztályos tanulóinak az iskolai 
könyvtárban tartottunk ilyen foglalkozásokat. 

Nagyon örültünk, hogy ezek az iskolák partnerek voltak ennek a programnak a 
lebonyolításában, és maximális segítésnyújtásuknak is köszönhető volt a siker. Itt 
szeretném megemlíteni, hogy megfelelő technika nélkül elképzelhetetlen lenne egy 
ilyen internetes foglalkozást megvalósítani. Ugyanakkor azzal is tisztában van 
mindenki, hogy a mai gyerekek számára, akik szinte a számítógépen nőnek fel, már 
komoly kihívást jelent lefoglalni őket, s olyan témákat, új,érdekes dolgokat összeszedni, 
ami nem csupán a játékra, szórakozásra vonatkozik, hiszen a legtöbb gyerek ezért 
használja az internetet. Nem is beszélve, arról, hogy az iskolában tananyagként már 
minden gyermek tanul informatikát, s ebben már az internettel is komolyan 
ismerkednek. 

A gyermekekhez kapcsolódik még a NETTUDOR" –TOTÓ. Totót oldhatott meg 
bárki az Internet Fiesta ideje alatt, akinek kedve volt (8-14 éves korig), ez a 
könyvtárunk honlapján is megtalálható volt. A nyertesek értékes zsákbamacska 
jutalmakat kaptak, ezt az Aranypapír  Bt. segítségével tudtuk adni, ezért köszönet illeti 
Őket. 
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MOBIL-INTERNET címmel szerveztünk előadást középiskolások számára, főleg 
informatika vagy számítástechnika tagozatos osztályoknak. Itt a partnereink a 
Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály 
Szakközép- és Szakiskola volt. Témánk a mobil internet volt, tehát az információ 
elérése új technikai eszközökkel. A Zalaegerszeg-i T-PONT szakemberei voltak 
segítségünkre a megvalósításban. 

 
Biztonságosan közlekedj a Neten! A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság 

szakembere tartott előadást e témában fiataloknak. Fontosnak tartottuk ezt a témát, 
hiszen ma már egyre többet hallani a Net-es bűnözésről.  Érdemes odafigyelnünk arra, 
hogy mi is történik a neten velünk, vagy akár gyermekeinkkel. Minél többet tudunk meg 
az internet veszélyeiről, annál jobban tudjuk, hogy hogyan és miképp kell viselkednünk 
egy adott helyzetben, szituációban.  

 
Tudásunk forrásai.  Könyv-, könyvtár- és internethasználati vetélkedő volt 

középiskolás diákoknak.  
 
WEB-KALANDTÚRA. Hasznos és érdekes weboldalak kerültek bemutatásra. 

Érdekessége a kalandtúrának, hogy a könyvtárosok készültek fel egy-egy, általuk 
legjobban ismert internetes témakörből, és ezt mutatták be az érdeklődőknek. Nagyon 
jól sikerült. A résztvevőknek webajánló füzettel kedveskedtünk, melyet kollégáimmal 
együtt gyűjtöttünk egybe, amely teljes mértékben felkerült a honlapunkra, a javk.hu -ra 
és linkajánlóként elérhető most is. 

 
NET-MOZAIKOK. Salomváron valósult meg ez az előadás, színes, szórakoztató, 

vidám péntek délutáni fiestára vártuk a település apraját, nagyját.  Az Internet Fiesta 
már évek óta azon fáradozik, hogy közelebb hozza a könyvtárakat egymáshoz, ebbe a 
vérkeringésbe szeretné bevonni a vidéki könyvtárakat is, illetve a Fiesta ideje alatt nagy 
hangsúlyt kell hogy kapjanak azok az események, amelyek a hátrányos helyzetű 
embereknek szólnak. A települések lakóinak többet lehet nyújtani akár azáltal is, hogy 
egy-egy ilyen alkalommal olyan információkhoz juttatjuk őket, amit őt egyébként 
nehezen vagy egyáltalán nem tudnának elérni. Három munkatársunk vállalkozott erre a 
feladatra, melyet sikeresen végre is hajtottak. 

 
"Idősebbek is e-lkezdhetik". Az Internet világa: idősebbek ismerkedtek a 

világhálóval. Nagyon népszerű az internet az idősebbek körében is. Örülünk neki, hogy 
olyan sok ember érdeklődött eziránt. A Zalai Hírlapban olvashattunk erről az 
eseményről. 

 
Neten élünk!?! Reggel, délben, este NET! Előadások formájában ismerkedhettek 

az Információs Szupersztráda rejtelmeivel Becsvölgyén és Csonkahegyháton. A 
könyvtárügy küldetése: mindenki számára lehetővé tenni az információhoz és 
dokumentumokhoz való szabad hozzáférést, tehát itt az esélyegyenlőség megvalósulása 
érdekében jött létre a program, két kolléganőnk fáradozásai révén. 

 
Tudj meg róla többet! Az információs szupersztráda kialakulása, terjedése címmel 

kiállítást készítettünk az Internettel foglalkozó dokumentumokból. A kiállítást két hétig 
láthatták az érdeklődők. A figyelemfelkeltés olyan jól sikerült, hogy már a kiállítás első 
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napján többen jelezték, hogy szeretnék kikölcsönözni azokat könyveket, amelyeket a 
tárlóban láttak.  

Miután lezajlanak minden évben a programok, az Internet Fiesta szervezői 
„Zárókonferenciára” hívják a programban résztvevő könyvtárak képviselőit. 

Az idei évben nagy megtiszteltetés ért bennünket. Fodor Péter, a szervezőbizottság 
elnöke, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgatója kért fel, hogy a zárókonferencián 
mutassuk be, hogy a mi könyvtárunk milyen programokkal várta a „fiestázni” vágyó 
olvasóinkat. Felkérésének nagyon örültünk, hiszen csak a legjobbak, a legérdekesebb 
programokat készítők kapnak ilyenre meghívást. 

A zárókonferencia több meglepetést is tartogatott számunkra. Egyrészt nagyon jó 
előadásokat. Ungvári Tamás egyetemi tanár  az információ keresés csapdáiról szóló 
előadásában hallhattunk a Net-okrácia kialakulásáról, az internet korlátairól, stb. A 
befejező mondatát pedig szeretném idézni: „ Az internet diktátoraitól annyit kérünk: 
kegyelmezzetek nekünk”. 

A második előadó Rapolyi László volt (egyetemi adjunktus, ELTE), aki az internet 
társadalmi-és kulturális hatásairól szólt. Lebilincselő előadásában tézisekről, 
módszertani dolgokról, a tudás reformációjáról, a hálólét formálódásáról tudhattunk 
meg többet. 

A harmadik előadó , Tóth Krisztián (üzletfejlesztési igazgató, AFF Kft) Kicsi a 
bors, de… című beszédében a mobil megoldások könyvtárak számára témát ismertette. 
Bemutatta a mobil piacot Magyarországon és amit erről tudni érdemes minden 
érdekességgel együtt. 

Az utolsó előadó Gergely Péter, az on-line szabad lexikont a Wikipédia-t mutatta 
be. 

A zárókonferencián került sor a 2010. évi Internet Fiesta elismeréseinek átadására.  
A József Attila Városi Könyvtár is szerepelt az elismert könyvtárak között, akik 

átvehették az Emléklapot. Nagyon örültünk. 
A felkért könyvtárak képes beszámoló formájában ismertethették ezután az Internet 

Fiesta kiemelkedő eseményeit könyvtárukban. A következő települések megyei, ill. 
városi könyvtárai mutatkoztak be: Miskolc, Ózd, Kazincbarcika, Zalaegerszeg, Újszász, 
Szeged, Bonyhád, Pestlőrinc. Érdekes, szórakoztató, ötletes, tanulságos: ezek a jelzők 
jutnak eszembe róla , s egy újabb Internet Fiestával lettünk gazdagabbak. 

 
A József Attila Városi Könyvtár 2010 évi statisztikája az Internet Fiestáról: 
 
Programok száma Létszám 

Összesen 20  944  
Célcsoportok szerint 
kölyök 7  476  
tini 3  184  
felnőtt 0   
nagyi 4  42  
minden korosztály 6  22  
Típus szerint 
kiállítás 1  80  
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internetes játék, vetélkedő 2  135  
előadás, beszélgetés 15  680  
internetes szolgáltatás 
bemutatása 0   

egyéb internetes program 2  49  
tanfolyam 0   
Témakör szerint 
A Neten élek  3  107  
Közzéteszem képeimet 0   
Együtt dolgozom a többiekkel 0   
Véleményem van róla 0   
Web2-es alkalmazások 16  743  
Az internet társadalmi hatásai 1  94  

 
A József Attila Városi Könyvtár Internet Fiesta programsorozata nem lehetett 

volna sikeres nélkülük: 
 
Baranyai Barbara 
Csiszár Judit 
Dávid Zoltánné  
Gyurkóné Marton Beáta 
Horváth Anikó 
Jagasicsné Bogatin Mária  
Kereki Judit 
Mikola Balázs 
Nagyné Tóth-Farkas Júliann
Nitsch Erzsébet 
Pál Éva 
Szekeresné Farkas Matild  
Varsányi Orsolya 
 
KÖSZÖNÖM MINDENKIN
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a 

EK! 

Horváthné Jóna Mária 
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Internet Fiesta képekben: 
 

 
 
 

 
 




