Internet Fiesta
2002.
az Újkerti
Könyvtárban
Az internetkultúra népszerûsítését szolgáló, világméretû
rendezvénysorozatot, az Internet
Fiestát évente rendezi meg az
Internet Society, a nemzetközi
Internet Szövetség.
2000 márciusában Magyarországon elsõ ízben huszonnégy
civil szervezet és könyvtár szervezte a fiestát. A rendezvény
komoly szakmai érdeklõdést
váltott ki, ennek ellenére az
esemény, újszerû volta miatt,
még nem kapott elég média
visszhangot.
A 2001. év kezdetétõl a rendezvénysorozat hazánkban a
könyvtárakra épül, miként ezt a
címe is tükrözi: Internet fiesta
a könyvtárakban: Könyvtárak az
internet- és digitális kultúra terjesztéséért (http://www.con
ferences.hu/fiesta/). A szervezõk ezzel a címmel is arra akarták felhívni a figyelmet, hogy
az információs társadalom kialakításában ez az intézmény-
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rendszer milyen fontos és meghatározó szerepet játszik. A támogató szervezetek közé tartozik a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, a
Hungarnet Egyesület, a Magyar
Internet Társaság (MITE), az
Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) és az IQSoft Rt.
A IV. Nemzetközi Internet
Fiestát 2002. március 18. és 24.
között rendezték meg, s március 21-én, csütörtökön reggel 8
órától 22-én, pénteken reggel 8
óráig a Debreceni Városi
Könyvtár Újkerti Könyvtára is
csatlakozott hozzá.
A könyvtárba a program ideje alatt minden új látogató díjmentesen íratkozhatott be, és
mindenki ingyen vehette igénybe az internetes szolgáltatást.
Több mint negyvenen használták ki ezt a lehetõséget, így e

napon sok új olvasóval gyarapodott a könyvtárunk, és a 24
óra alatt a tizenöt, internethozzáférést biztosító gép is
szinte teljes kihasználtsággal
mûködött.
A rendezvényt a Debreceni
Városi Könyvtár igazgatója,
Kiss Istvánné nyitotta meg egy
virtuális mesével, majd a délelõtt további része is a kisebbeké volt. Elõször könyvtárosok
útmutatásával kalandozhattak a
nekik szóló honlapokon, majd
a bajai Profi-Média Kft. munkatársai játszottak velük, a
Manó CD-ROM sorozat segítségével.
Ebéd után a város könyvtárosai vettek részt egy olyan elõadáson, melyet munkatársunk
tartott arról, hogy milyen források és adatbázisok biztosítják a
tájékozódást és az információ-

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöksége és
a képviselõk testülete április 9-ei ülésén elsõként a könyvtáros életpálya kidolgozásával kapcsolatos teendõket vitatta
meg. Az áprilisban induló konferenciasorozat alapos elõkészítését és egységes levezetését javasolták a megjelentek,
aminek érdekében a szervezet elnöke felveszi a kapcsolatot
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökével. Azt is felvetették, hogy a meghívottakhoz elõre el kell juttatni a téma
tárgyalásához a Könyvtári Intézetben kidolgozott szempontrendszert, hogy maguk is felkészülhessenek a beszélgetésre,
esetleges vitára.
A reprográfiai jogdíjak kérdése ismét napirenden szerepelt. A testület döntése alapján az IKSZ levélben fordul a
nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához azzal a céllal, hogy megtudjuk, ki tárgyal a minisztérium képviseletében a Reprográfiai Szövetséggel, és ki hagyja végül jóvá a
tarifákat.
A szövetség közgyûlése technikai okokból késõbbi idõpontban, május 31-én 10 órától lesz az Országos Széchényi Könyvtárban. A közgyûlésre felkérjük az OSZK fõigazgatóját, hogy adjon tájékoztatást a nemzeti könyvtár szerepérõl, a könyvtári rendszernek nyújtott szolgáltatásairól, és
amennyiben a könyvtáros pályaképpel kapcsolatosan bármilyen értékelhetõ anyag összegyûlik, arról is tájékoztatást
adunk.
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szerzést a weben. Ezt követõen
egy helyi, debreceni portál, a
Hajdú-Online (www.haon.hu)
munkatársai voltak a vendégeink. Az érdeklõdõk kérdezhették õket, és az így kialakult,
izgalmas beszélgetés folyamán
a honlap készítõi bevezettek
minket a portálkészítés kulisszatitkaiba.
Mindenkit lenyûgözött, ahogyan a fiatal munkatársak elmesélték, miként használják fel a
legújabb információs technológiákat a hírek feldolgozásában,
megjelenítésében, és milyen
felépítésû apparátus szükséges
a portál mûködtetéséhez. Késõ
délután szakmai irányítással
honlapot készíthettek a látogatók, éjszaka pedig egy játékos
webtélkedõ tartotta ébren a
kitartóbbakat.
Azok a látogatók, akiket nem
érdekeltek a szervezett programok, folyamatosan internetezhettek (ha volt szabad gép). Az
éjszaka folyamán nagyjából
húszan ültek a gépek elõtt, de
még éjjel is jöttek új beíratkozók, érdeklõdõk. A pirkadattal együtt aztán megérkeztek az
elsõ hajnali fecskék, s õk már a
reggeli hírek böngészésével
kezdték a napot.
Mind a könyvtárosok, mind
az olvasók nagyon jól érezték
magukat, így biztosan mondhatjuk, hogy jövõre is meg fogjuk
szervezni a rendezvényt.
Azoknak, akik esetleg kedvet kaptak ahhoz, hogy 2003ban csatlakozzanak a fiestához,
az országos rendezvény honlapját (lásd fent) és a mi könyvtárunk honlapját ajánlom a figyelmükbe, ahol a részletes programunk is megtalálható: http://
www.vkdebrecen.c3.hu/ujkert/
fiesta/
Szabó Vera
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A Bod Péter
Társaság hírei
2001 februárja és 2002 februárja között a társaság a következõ témákkal foglalkozott:
1. A Bod család történetének, alkotó tagjainak megismerése és megismertetése
a) Megvalósult a Bod Péterkonferencia. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének felhívására jelentkeztek a kutatók. Tizenhárom kitûnõ tudományos elõadás hangzott el. Az elõadókon
kívül köszönettel tartozunk a
magas szintû, önzetlen munkáért az intézet részérõl Jankovics
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József igazgatóhelyettesnek,
Tüskés Gábor osztályvezetõnek
és a szervezõ Sántha Teréznek.
Köszönjük, hogy az ülések elnöki tisztét vállalta Szörényi
László igazgató (Irodalomtudományi Intézet), Hargittay Emil
tanár (Pázmány Péter Katolikus
Egyetem), S. Sárdi Margit tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
A másik rendezõ intézet, az
Országos Széchényi Könyvtár
biztosította a helyet, s a konferenciát megnyitó Monok István
fõigazgató és munkatársai személyes részvételükkel emelték
a tanácskozás értékét.
Örömmel vettük tudomásul
Ecsedy István államtitkár bejelentését arról, hogy az OSZK
térképtára támogatást kap.
A rendezvényen megjelent
több mint száz vendég hallhatta a Veres Pálné Gimnázium kamarakórusának nemesen csengõ hangjait, a déli szünetben
Somkuti Gabriella vezetésével
többen megtekintették az OSZK
kétszázéves történetét bemutató kiállítást.
b) Vass Szabolcs közremûködésével készül a Bod-családfa.
c) A Bod-bibliográfia részben elkészült  a Bod-kézirat
gyûjtése folyamatban van.
d) Több Bodtól származó és
Bodról készült írás megjelent az
interneten. (Káldos János munkája, OSZK.)
e) Bod téma volt néhány
középiskolában és egyetemi tanszéken.
f) Február 23-án megkoszorúztuk Bod Péter Bod utcai
emléktábláját, melyet Lantos
Györgyi csongrádi mûvész készített dr. Bod Péter orvos kezdeményezésére, jelentõs szellemi és anyagi támogatásával.
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