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Internet Fiesta
a szikszói Bölcs Bagoly
Városi Könyvtárban

Szikszó városa Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben, Budapesttõl 186 kilométerre helyezkedik el.
A Hernád völgyében elterülõ városkában közel
hétezer lakos él. A környezõ dombokon szõlõ-
és barackültetvények sorakoznak, szép tiszta idõ-
ben a vadregényes Zemplén hegyeinek koszorúi
tûnnek fel a távolban. Társadalmára nem lehet
egyértelmû meghatározást mondani, ugyanis a
nagyváros, Miskolc, közelsége miatt nagyon
vegyes összetételû, sokan települtek ki a nyugal-
mat, pihenést adó kisvárosba az elmúlt évtize-
dekben. A településen több intézmény áll a la-
kosság szolgálatában, többek között a Petõfi
Sándor Mûvelõdési Központ és Mûvészeti Isko-
la, a Szepsi Csombor Márton Gimnázium Szak-
képzõ és Általános Iskola, a Városi Uszoda, a
Sportcsarnok, a Családsegítõ Központ és a
könyvtárként, valamint információs központként
egyaránt mûködõ Bölcs Bagoly Városi Könyv-
tár. Az intézmények összetétele is igazolja, hogy
a város inkább a kultúrára, a pihenésre és az

oktatásra orientálódik, dolgozni pedig az itt élõk
többsége a közeli nagyvárosba jár be, ami 15–20
percre található.

A városi könyvtárat az ötvenes években ala-
pították, fennállása óta többször költözött, majd
a mûvelõdési központ épületében kapott állandó
helyet. A közel 30 ezerre gyarapodott állomány
és az egyre növekvõ lakossági igény azonban
újabb, korszerûbb körülményeket kívánt, így
2001-tõl egy kétszintes épületbe költöztették a
gyûjteményt. A könyvtár alapterülete 360 négy-
zetméter. Pályázatok segítségével és önkormány-
zati támogatással új berendezéseket, audiovizu-
ális és egyéb modern technikai eszközöket sze-
reztünk be, ezzel is bõvítve szolgáltatásainkat.
Az olvasók a raktár kivételével mindkét szint
helyiségeit szabadon látogathatják. Több részleg
áll rendelkezésükre: a felnõtt részleg 20 ezer kö-
tettel, míg a gyermek részleg állománya 10 ezer
kötettel várja az olvasni vágyókat. A zenei rész-
legben zeneirodalmi anyagokat gyûjtünk, továb-
bá zenehallgatásra van lehetõség. A nyelvi rész-
legben idegen nyelvû szépirodalom, valamint
nyelvkönyvek várják a tanulni vágyókat, nyelv-
leckék hallgatására szintén van lehetõség. A VHS-
és DVD-állomány jelenleg fejlesztés alatt áll,
egyelõre csak kötelezõ olvasmányokra, mesékre
és klasszikus értékû filmekre szorítkozik.

A könyvtár 120 féle folyóiratra, hat országos
napilapra és a helyi lapokra fizet elõ. A helyis-
mereti gyûjtemény valamennyi Szikszóra vonat-
kozó nyomtatott kiadványt gyûjti. A könyvtár
ezen kívül fénymásolási, internethasználati,
nyomtatási lehetõséget is kínál az érdeklõdõk-
nek. Az internet szélessávú, négy modern konfi-
gurációjú gép nyújtja ezt a szolgáltatást. A Bölcs
Bagoly Városi Könyvtár kettõs funkciójú könyv-
tár, iskolai és közmûvelõdési feladatokat lát el.
Az iskolai részlegben megtalálhatók az oktatás-
hoz és a tanuláshoz nélkülözhetetlen dokumen-
tumok, technikai eszközök. Minden hónapban
rendezvényekkel, programokkal, rendszeres
foglalkozásokkal próbáljuk színesíteni a város
és a környezõ települések kulturális életét.
Saját színjátszó csoportot hoztunk létre, a
Csepûrágót, õk állandó fellépõi a város ünne-
pi, kulturális rendezvényeinek.

Az Internet Fiesta mint rendezvény mára már
Szikszón is átment a köztudatba. Kevesen van-
nak, akik nem tudják, mit jelent ez a rendez-
vénysorozat, hiszen programjaink népszerûsíté-
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séhez a fellelhetõ összes eszközt igénybe vettük.
A programokat már jóval elõtte megküldtük a
helyi kábeltelevíziónak, s a képújság hasábjain
ingyen és bérmentve közölték is õket. A helyi
újsággal is felvettük a kapcsolatot, ahol szintén
tudósítanak az itt történtekrõl.

Sajnos még nem rendelkezünk önálló honlap-
pal, de a város honlapján rendszeresen köz-
zétesszük állandó szolgáltatásainkat, valamint
havonta frissülõ rendezvényeinket. Most az
Internet Fiestára külön rovatot kaptunk tõlük. Az
ilyenkor nélkülözhetetlen plakátokat, szórólapo-
kat elkészítettük, széthordtuk, ügyelve arra, hogy
minél figyelemfelkeltõbbek legyenek. A kisvá-
rosnak vannak hátrányai és elõnyei egyaránt.
Ilyenkor elõny, hogy szinte mindenki ismer
mindenkit, hiszen egy könyvtár van a városban.
Az iskolás gyerekek zöme könyvtárba járó, õk
hozzák magukkal a szülõket, nagyszülõket, ezért
jellemzõ a családias, közvetlen hangulat. Ismer-
nek minket, így bátrabban eljönnek a rendezvé-
nyekre.

Természetesen nagyon fontos, hogy minden
korosztály találjon olyan programot, ami számá-
ra a legmegfelelõbb, így azt is figyelembe vet-
tük, hogy nem mindenki szereti a kötött dolgo-
kat. A mi feladatunk az, hogy az internetet nép-
szerûsítsük, és hogy ezt a szolgáltatást nálunk
kellemes körülmények közt igénybe is vegyék.
Így elsõ helyre tettük a szolgáltatás közel két
hétig tartó ingyenességét 12 éves kortól 99 éves
korig, teljes munkaidõben. Tapasztalatainkból
ítélve ezt legszívesebben a felnõttek fogadják,
rájuk inkább a csendes kutatás, szörfözés a jel-
lemzõ.

Március 20. és 24. között egy ötfordulós,
három települést érintõ internetvetélkedõt ír-
tunk ki. Ez az ötlet abból adódott, hogy az
idén könyvtárunk, csatlakozva az országos
kistérségi pályázathoz, elvállalta két település
könyvtári ellátását is. Nevezetesen Alsóvadász
és Aszaló ellátását. A vetélkedõ az internettel,
a fiestával és az Európai Unióval kapcsolatos
kérdésekbõl állt. Megszerkesztésénél arra tö-
rekedtünk, hogy a kérdések egyszerûek,
könnyen megválaszolhatóak legyenek. Felsõ
tagozatos gyermektõl az átlagos mûveltségû
felnõttig bárki vállalkozhatott rá. A verseny
sajátossága volt, hogy naponta jelentek meg a
feladatok, és még aznap e-mailben be is kel-
lett küldeni a helyes választ. A beküldött vá-

laszok a fiesta fináléján jutalomban részesül-
tek. Mivel több helyes megfejtés is érkezett,
oklevéllel és a helyi mûvészeti iskolában ké-
szített fiesta-babákkal díjaztuk õket.

Fontos feladatunk az iskoláskorú gyermekek
ellátása, a könyvtár megszerettetése, s ebbe be-
letartozik a szórakozás is. Úgy gondoltuk, meg-
ismertetjük õket néhány hasznos és izgalmas
játékkal, hiszen nincs mindig lehetõség kinti
programokra, és ha már itt a világháló, akkor az
ne csak céltalan szórakozás legyen. Nekünk a
legjobban a Honfoglaló címû játék tetszett, na-
gyon nagy örömünkre a gyerekek is élvezték.
Elég zajos, de jó hangulatú délután volt.

Másik rendezvényünknek Az Internet áldásai
és veszélyei címet adtuk. Elsõsorban diákoknak
és szüleiknek szántuk. Mint az köztudott, egyre
népszerûbbek lettek a különbözõ chatelõ progra-
mok. Nemcsak a gyerekek, de a felnõttek is
nagyon szeretik ezt a társadalmi érintkezési for-
mát, azonban kevés kivételtõl eltekintve nem
ismerik sem a szabályait, sem a veszélyeit, pe-
dig sajnos nem árt odafigyelni. Az érdekes és
mindenre kiterjedõ, szemléletes elõadás nagyon
hasznosnak bizonyult. A számítógépek fölé köz-
kívánatra emlékeztetõül elhelyeztük a legfonto-
sabb szabályokat és tudnivalókat.

A program összeállításánál gondoltunk a be-
tegekre, idõsekre is. Megtörtént a kapcsolatfel-
vétel, interneten keresztül fogadtuk az igénye-
ket, és most már a kéthetente megjelenõ
internetes dokumentumlistánkból válogathatnak.
A kért dokumentumokat természetesen ki is szál-
lítjuk.

Nemcsak a húszéveseké a világ címmel nagy-
mamák és nagypapák ismerkedtek meg az e-mail
küldés, a chatelés elõnyeivel, távol élõ unokáik-
nak szerezve ezzel nagy örömet. A helyi nyug-
díjasklubot hívtuk meg erre az alkalomra.

Gondoltunk a felsõoktatásban tanulókra is.
Õk csak szombatonként érnek rá igazán, ezért
a program összeállításánál ezt is figyelembe
kellett vennünk. Azon kívül, hogy webkamerás
internetezést biztosítottunk, igény szerint
nyomtatványokat töltöttünk le. Legfõképpen az
Oktatási Minisztérium TISZTASZOFTVER
programját kívántuk népszerûsíteni. Sokan nem
élnek ezzel a lehetõséggel, pedig az oktatás-
ban egyre inkább fontossá válik az internet és
hozzá a minél tökéletesebb szoftver. Kevesen
tudják, hogy a felnõtt felsõfokú képzésben részt
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vevõk is igényelhetik, amennyiben jogosultak
rá. Városunkban jelenleg elég magasnak mond-
ható azoknak a száma, akik a felsõoktatásban
tanulnak nappali, levelezõ és távoktatásos
formában.Az érdeklõdés elvárásainknak meg-
felelõen alakult.

A gyerekeket egy játékos,vidám vetélkedõre
invitáltuk, ahol a kisiskolások életkoruknak
megfelelõ kérdéseken keresztül ismerhették meg
a számítógép, az internet világát. A vetélkedõre
több osztály nevezett be, a várható fordulókról
elõzetesen tájékoztattuk õket, hogy fel tudjanak
készülni. A verseny a Hálóban címet kapta. Ez
volt a legnépszerûbb foglalkozás a gyerekek
körében.

A Börzenap az álláskeresés, hirdetésfeladás,
üdülések, programok, rendezvények, menetren-
dek letöltésérõl és egyéb praktikus dolgok
interneten keresztül történõ elintézésérõl szólt.
Az érdeklõdõket megismertettük azokkal az ol-
dalakkal, ahol mindezeket elintézhetik, megke-
reshetik, a téma függvényében megnézhetik.

A számítógéppel végzett munkához, az internet
világának behatóbb megismeréséhez szükség van
könyvekre is. Ezért rendeztünk egy kiállítást új
könyveinkbõl Számítástechnika 2006 címmel. A
fiesta zárásaként a vetélkedõkben legjobban telje-
sítetteket egy teadélutánra vártuk, ahol kötetlen
hangulatban adtuk át a díjakat, majd a megunt já-
tékok, eszközök csere-beréje következett.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy az
Internet Fiesta jó szolgálatot tesz a könyvtá-
raknak, hiszen növeli a népszerûséget, általa
többen keresik fel az intézményt, és aki már
egyszer eljött, az eljön többször is. Soha nem
volt még olyan fontos, mint most az embere-
ket visszairányítani a kultúra, a tudás központ-
jába. Tapasztalataink
szerint az olvasók meg is
vannak elégedve a prog-
ramokkal, nagyon szere-
tik az internet kínálta le-
hetõségeket. Gyorsan
tudnak általa naprakész
információhoz jutni,
vagy éppen információt
átadni, és mint tudjuk, az
információs társadalom-
ban, amiben ma élünk, ez
szinte létkérdés.

KonkolyTiborné

Új épület születik
„Ha építünk valamit, a jövõre gondolunk, ha
egy épületet építünk, akkor egy új generációra
gondolunk.” Ezekkel a szavakkal méltatta Szi-
li Katalin, az Országgyûlés elnöke a Méliusz
Juhász Péter Megyei Könyvtár építését. A
könyvtár viszont nem csak egy új generáció-
nak épül, hanem a jelenkornak is. Kulturált,
modern és minden igényt kielégítõ módon
fogja majd bemutatni a múltat és a jelent is.
Juhászné Lévai Katalin, a fenntartó megyei ön-
kormányzat elnöke hangsúlyozta, hogy egy
épület jóval többet hordoz a konkrét funkció-
inál. Különösen igaz ez erre a most épülõ mul-
tifunkcionális könyvtárra, amely szolgáltatá-

sai révén a XXI. század elvárásainak minden
szinten megfelel.

Tanulószobák, munkaszobák, olvasótermek,
mûhelyek, kiállítótér, konferenciaterem, hírlap-
tár és infotéka lehetõséget nyújtanak többek
között a távoktatásra is. Az új könyvtárban
közel 300 ezer dokumentumot (könyveket,
periodikumokat, CD-ROM-okat, videókat,
DVD-ket stb.) helyeznek majd el, és ezzel meg-


