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A 2007. évi Internet Fiesta feltétlenül folyta-
tásra érdemes. Bízunk benne, hogy akik a kez-
detektõl részt vesznek ebben a mozgalomban,
már nem adják fel, akik meg nem próbálták még,
azokat a jövõben a csatlakozók között köszönt-
hetjük.

Köszönet a támogatóknak!
Fõtámogató: Neumann János Számítógép-tu-

dományi Társaság
Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Fõvá-

rosi Szabó Ervin Könyvtár, Katona József
Könyvtár, egyéni szponzorok

Ramháb Mária

a programbizottság elnöke

Internet Fiesta a Bródy
Sándor Megyei és Városi

Könyvtárban

Ha március, akkor Fiesta,

Tudja ezt már könyvtárunk

Apraja-nagyja!

Így aztán már február végén törtük a fejünket,
hogyan készüljünk az idei rendezvényre. Sok-
szor nekünk is megfordul a fejünkben: szük-
ség van-e még ezekre a programokra, hiszen
egyre több otthonba belopózott az internet,
egyre többen birtokolják a digitális írástudást.
Ugyanakkor a kezdõk oktatását célzó tanfo-
lyamaink iránt 2001 óta szakadatlan az érdek-
lõdés, és bemutatóinkon, elõadásainkon is ta-
pasztaljuk, van még bõven tennivalónk ezen a
téren!

Összedugtuk hát fejünket, s máris sorjáztak
az ötletek.

Évente ismétlõdõ rendezvényeinkre kétféle
programot szervezhetünk: vagy a jól bevált be-
mutatóknak találunk újabb közönséget, vagy tel-
jesen új ötletekkel állunk elõ. Rendezvénysoro-
zatunkban mindkettõre akad példa.

Íme néhány az elõbbire!
A fiesta központi témája, Ügyeink elintézése,

tálcán kínálta szokásos elõadásunk tárgyát, rá-
adásul az e-ügyintézés bonyodalmaival már nap
mint nap bíbelõdünk olvasószolgálatunkban.
Nemrég vett részt két kolléganõm egy IT-men-
tor továbbképzésen Miskolcon, ahol hasznos in-
formációkat kaptak e témában. Ezeket most meg-
osztottunk nemcsak olvasóinkkal, hanem egy

belsõ továbbképzés keretében könyvtáros kollé-
gáinkkal is.

Másik elõadásunk szórakoztatóbb témát cél-
zott meg: a rock szerelmeseinek kínáltunk zenés
bemutatót Mindhalálig rock and roll! címmel, s
záró rendezvényünkön a zenehallgatás mellett
alkalom nyílt arra is, hogy megismertessük ol-
vasóinkat a rockzene internetes forrásaival.

Roppant népszerûek totóink, amelyeket min-
dig az aktuális történések jegyében töltünk meg
új tartalommal. Volt köztük Netböngészõ, ahol
internetes keresõk segítségével kellett a megadot-
tak közül a helyes választ megtalálni.

Internet a könyvtárban, könyvtár az interneten

játékunkkal honlapunkon lehetett barangolni. A
feltett kérdésekre adott válaszok segítségével
megismerkedhettek látogatóink könyvtárunkkal,
honlapunkkal, s még ajándékot is nyerhettek!
EU-totónk és EU-országtotónk az unió ötvene-
dik születésnapja alkalmából készült, ráadásul
az elõbbivel nemcsak lexikai, hanem angol nyelv-
tudásukat is próbára tehették az érdeklõdõk.
Rock-totónk a Mindhalálig rock and roll! címû
elõadásunkhoz kapcsolódott, de önállóan is meg-
oldható volt, sõt az elõadás helyszínén is ki le-
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hetett tölteni! A díjátadásra fiesta-záróránkon ke-
rült sor, ahonnan nyerteseink számítástechnikai
ajándékokat vihettek haza.

Aki már egyszer is próbált rendezvényt szer-
vezni könyvtárában, tudja, milyen nehéz meg-
szólítani, becsábítani a felnõtt korosztályt, ezért
mindig keressük a kapcsolattartás újabb lehetõ-
ségeit. Az idei fiestán egy eléggé nem szokvá-
nyos módszerhez folyamodtunk. Minket sem
került el a netes õrület. Jelentem: könyvtárunk
rajta van az iwiw-en! Reméljük, ez is hozzájárul
sikeresebb kommunikációnkhoz. (Három nap
alatt háromezer ismerõsre tettünk szert!)

Ha valaki azt mondta volna három évvel
ezelõtt, hogy a gyermekeknek szóló honlapok
bemutatója, a Csodanet ilyen népszerû lesz,
erõsen kételkedtem volna szavaiban. 2004-ben
elõször a felnõttekkel, szülõkkel, nagyszülõk-
kel kalandoztunk a meséket, verseket, termé-
szetet, szabadidõs tevékenységeket bemutató
honlapokon, segítséget nyújtva nekik ahhoz,
hová kalauzolják el csemetéiket a világháló
információs rengetegében. 2005-ben már meg-
hívtuk, azt a közönséget, amelyiknek ezek az
internetes oldalak valójában szólnak, az alsó
tagozatos gyerekeket. Több egri iskola tanuló-
it láttuk vendégül olvasótermünkben, de kol-
légáinkat is meginvitáltuk megyénk községi
könyvtáraiból a bemutatókra, hogy módszer-
tani ötleteteket nyújtsunk nekik a témában.

2006-ban elfogyni látszott a városi közönség.
Mit tehettünk? Ha a hegy nem megy Mohamed-
hez, Mohamed megy a hegyhez! Fogtuk hát
magunkat, s kitelepítettük tanfolyamainkat kül-
sõ helyszínekre, informatikus kollégáimmal a fi-
ókkönyvtárakba vittük ki az elõadást. Ott is
hasonló örömmel fogadtak nagycsoportos óvo-
dásoktól 5. osztályos tanulókig mindannyian.

Közben vidéki kolléganõink is kedvet kaptak
az elõadáshoz, így már õk maguk hívtak minket,
mutassuk meg a kis falvakban is a Csodanetet.
Így született meg a Csodanet roadshow ötlete.
Munkánk anyagi fedezetét a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) pályázata biztosította.

Útra keltünk hát Karácsondra, Kompoltra és
Egerfarmosra, s a három településen hat cso-
portban mintegy száz–százhúsz gyerekkel indul-
tunk csodákkal teli virtuális sétára: olvastunk
irodalmi folyóiratot, melynek nincsenek lapjai,
jártunk webáruházban, melyben nincsenek áruk
mégis vásárolhatunk belõlük (most éppen köny-
vekbõl válogattunk), elsétáltunk a nemlétezõ cso-
darétre az Egyszervolt oldalra, s betértünk az
Olvasni jó! digitális könyvtárba, melynek nin-
csenek falai, mégis kitûnõ meséket, verseket, ani-
mációkat tölthetünk le belõle. A Kiskobak oldal
segítségével húsvétra borítékot hajtogattunk, sõt
keresztrejtvényt is fejtettünk. A fényképekrõl su-
gárzó arcok, a csillogó szemek pedig válaszol-
nak a kérdésre: megéri-e nekünk ilyen progra-
mokat szervezni.

A roadshow folytatódik. Április végén elláto-
gatunk Tenkre és Parádra, hogy megörvendez-
tethessünk újabb négy csoport gyereket.

Roadshow-nk a felnõttekre is kiterjed. A fiesta
második hetében esténként tartottunk kezdõ
internetezõk számára húszórás tanfolyamot

Mikófalván, majd április végén Egercsehiben
folytatjuk – szintén az NKA pályázatának támo-
gatásával. Elsõsorban azok érdeklõdésére szá-
mítunk, akik most ismerkednek a világhálóval
és elsõ lépéseik megtételéhez szeretnének segít-
séget kapni.

Közben a felújított gyermekkönyvtárunk is
csatlakozott programjainkhoz.

Ha már a meséknél, a Csodanetnél tartunk,
van ám nekünk egy igazi boszorkányunk! Luca
boszi. Õ azonban nem a mesebeli kerek erdõben
tanyázik, hanem gyermekrészlegünkben, és sok-
szor programjaik fõ tudora, szervezõje. De ne
vágjunk a dolgok elébe!

Bevezetésként érintõlegesen egy picit a múlt-
ról: a gyermekkönyvtár két évig igen mostoha
körülmények között mûködött egy lerobbant is-
kolaépületben, ezért az elõzõ években nem szer-
vezett önálló programokat az Internet Fiestán,
de bekapcsolódott a mieinkbe, így pl. 2006-ban
az Internet totóba, ahol a nyertesek között sze-
repeltek a gyermekkönyvtár olvasói is. Többek
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között két olyan gyermek,
akik internettel könyvtárunk-
ban találkoztak elõször, an-
nak használatát ott sajátítot-
ták el. Ma már teljes bizton-
sággal kezelik, házi dolgoza-
taik elkészítéséhez is gyak-
ran használják, de a sors iró-
niája, hogy otthonukban
nemhogy internet, de víz,
villany sincs. Így a siker örö-
me mellett az ajándékba ka-
pott cédék, cédétartók, flopik
nekik valóban különleges
értéket jelentettek, ezeket az-
óta is használják.

Mára a gyerekkönyvtár
visszaköltözött régi helyére,
s forgalma jelentõsen megnövekedett. Noha az
épületben van más internetezési lehetõség is,
a könyvtár gépeinek kihasználtsága jószerivel
500–600%-os, ami elég viccesen hangzik, de
igaz. Egy-egy gép körül rendszeresen kisebb
csapatok állnak, a „bandázást”, az együttlét
gyönyörûségét nem vette el tõlük a gép. Ezek
a gyerekek egyszerûen egészséges módon meg-
találták az új technika helyét világukban. A
nagyobbak ügyesen, segítõkészen tanítják a ki-
sebbeket, vagy a gyakorlott „gépezõk” – ahogy
õk hívják magukat – a járatlanabbakat. Éppen
ezért nemcsak hogy nem tiltják kolléganõink
a gépek körüli „bandázást”, de támogatják is.
Természetesen aki dolgozik, tanul vagy ma-
gánügyeit intézi, azt békén hagyják, az ille-
met hamar megtanulják.  Igazából az elõbb
elmondottak adták az ötletet két programra is.

Az egyik a Netsuli – Gyere, segítünk egymás-

nak! címû informatikai tapasztalatcsere volt gye-
rekek és könyvtárosok között. Igazság szerint
van mit tanulni a gyerekektõl, hiszen lényege-
sen több játékot ismernek nálunk, s egyébként is
roppant örömmel és készségesen magyaráznak
és tanítanak bennünket. Igaz, nekik is van mit
tanulniuk, hiszen sokszor eléggé macerás dolgo-
kat kiválóan kezelnek a neten, ugyanakkor egy
egyszerû e-mail cím létrehozása már problémát
okoz sok netlovagnak.

Másik programunk kicsit hiánypótló: Ez van

nekünk, keress hasonlót a neten! – Ismerkedés a

Gyermekkönyvtár helyben használható és a vi-

lágháló elektronikus adatbázisaival. Módszere-

sen még sose mutattuk be gyermekrészlegünk-
ben azokat a CD-ROM-okat, amelyeket a könyv-
tárban használhatnak a gyerekek. Ez alkalmat
teremtett arra, hogy a neten hasonló témákban
kutassanak. Helyesírást tanító/gyakoroltató CD-
ROM-unk megismerése után kalandoztak el pél-
dául a nyelvtörõkhöz, a sulinetre vagy a
homoludens.hu oldalra, ahol is a talált nyelvtö-
rõk fergeteges röhögéseket robbantottak ki, hi-
szen naná, hogy mindegyiket ki akarták próbál-
ni. A következõ három kedvenc vitte a prímet:

„A moszkvicsslusszkulcs egy luxusszükséglet.”
„Agostyánban agg atyák a gatyáikat aggatják.”
„Csóré csiga csalán csúcsán cselleng.”
Amit a legfontosabbnak tartunk mindezzel

kapcsolatban azon túl, hogy persze új ismerete-
ket is szereztek – az együttlét öröme. Együtt
voltunk, jókat nevettünk, beszélgettünk – ismét-

lem: beszélgettünk! Megfogalmazták gondolata-
ikat, kérdéseiket, hiszen ahhoz, hogy jól tudja-
nak keresni, többek között erre is feltétlenül
szükség van.

Két pályázatot is meghirdettünk a gyerekek-
nek. Az egyik egy rajzpályázat volt, meseilluszt-
ráció készítése egy – csak a könyvtár honlapján
olvasható – meséhez, A pele álmához, amit elsõ-
sorban óvodásoknak és kisiskolásoknak szántunk.
Az alkotásokat hagyományos technikákkal és
számítógépes grafikával egyaránt elkészíthették
a gyerekek. A képeket honlapunkon meg lehe-
tett tekinteni és szavazni lehetett a kedvencekre.

Az óvó néni mesélte, hogy az anyukák és
apukák teljesen belelkesedtek, amikor megtud-
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ták, hogy csemeté-
jük mûve fenn lesz
a világhálón. Az
egyik ovis kislány
pedig az izgalomtól
akkorákat ugrott,
mint egy kis szöcs-
ke, amikor megmu-
tattuk neki rajzát a
neten.

„Ott ücsörgött a

legkényelmesebb

fatönkön a Minden-

ható, igen jókedve volt.” Ehhez a mondathoz
készült az egyik számítógépes grafika, ami rop-
pant vidám perceket szerzett nekünk igen sajá-
tos és egyedi istenábrázolásával. A legtöbb sza-
vazatot kapott képekbõl képeslapokat készítet-
tünk, melyeket tulajdonosaik, a kis alkotók, nye-
reményeik mellé átvehettek a díjkiosztón.

Másik pályázatunk nagyobbaknak szólt, egy
mesét, történetet kellett befejezniük a tollfor-

gatóknak. Szintén honlapunkon van a történet
eleje, ezt kellett folytatniuk. Ezek a kis írások
szintén hozzáférhetõk a neten. Terveink kö-
zött szerepel a késõbbiekben egy olyan on-

line könyvtár létrehozása, ahol a gyerekek
alkotásai lesznek láthatók, olvashatók. „Képes-
könyvek” rajzokból, és mesék, novellák, ver-
sek, amelyeket szintén gyerekek írnak. E gyûj-
teményünk elsõ darabjai lesznek a pályázatra
érkezett alkotások.

De a boszorkányos ötle-
teknek még mindig nincs
vége! Csetelj Luca boszor-

kánnyal! – Luca boszi régi
ismerõse a könyvtárba járó
gyerekeknek, A pele álma
mesét is tõle hallották. A
rendszeresen könyvtárba
járó csoportok szinte min-
dent tudnak róla, ámbár
még soha nem találkoztak
vele. Gyakran kérdezik,
mikor jön el, mikor mehet-
nek õk hozzá. Így azt gon-
doltuk, ha személyesen nem
is, de legalább csetelve ta-
lálkozhassanak.

Az egyik legkedvesebb
vendég a négyéves, Mazsi

becenevû kislány volt, aki behatóan érdeklõ-
dött az iránt, hogyan lehet valakibõl boszi.
Luca küldött neki gondolatban egy szál virá-
got, és javasolta, hogy Mazsi alaposan nézze
meg, és mesélje el anyukájának, milyen a vi-
rág. Elvégre a varázsláshoz alaposan ismerni
kell a dolgokat! Mondhatjuk, gyönyörû virá-
got látott a lányka, s cserébe érte szép lila-
rózsaszín csíkos szõnyeget küldött Lucának.

Vagy ott járt Bendegúz, akit leginkább az
izgatott, hány éves Luca, s ha már ismerte Fe-
rencjóskát, az ki volt és mikor élt. Üdvözöljük a

könyvtárost, akihez majd fordul ez ügyben, mert

Luca miért, miért nem, könyvtárba irányította a

legénykét!

Persze, erre meg lehet kérdezni, miért
cseteltetjük a gyerekeket. Nem mi cseteltetjük
õket. Csetelnek õk maguktól, ha tetszik, ha
nem! Nem tiltani kell, hanem meg kell ismer-
tetni velük, esetleg felnõtt, gyerek együtt pró-
bálhatja. A chat, az internet, a számítógép:
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eszköz. Nem kell benne kultikus tárgyat, lehe-
tõséget látni. Használatára éppen úgy meg kell
tanítani a gyerekeket, mint az olló vagy a kés
használatára. Ez utóbbiban sem a gyilkos szer-
számot látjuk – egészséges lélekkel legalábbis
–, hanem egy eszközt, amivel kenyeret lehet
szelni, vajat lehet kenni.

Ne felejtsük hát: a chat, az internet, a szá-
mítógép: eszköz. Meg kell tanulni használni,
jól élni vele, de nem vele élni – ha érthetõ,
amit meg akartunk fogalmazni. Ha már egy-
szer van, akkor nem szabad hátat fordítani neki
– mert akkor is lesz –, hanem tegyük bele azt,
ami igazán fontos: az embert, a mesét, a hitet,
a reményt.

Az Internet Fiesta jó alkalom erre!
Ehhez kívánunk erõt, egészséget, jó munkát

minden könyvtárosnak!
Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, Luzsi Margó

Bloggertalálkozó
Orosházán

Fiesta, régóta

Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár
2002 márciusában kapcsolódott be elõször az
Internet Fiesta programjaiba. Akkoriban a „nagy
durranásunk” egy kétnapos non-stop nyitva tar-
tás volt, amikor is egész éjjel jöhettek az elszánt
olvasóink internetezni... és egész éjjel jöttek is.
Hihetetlen, de mégse: hajnali háromkor is fog-
lalt volt mind a hét olvasói gép. Plusz nappal
volt még ingyen internet, szkennelés ugyancsak
ingyen, net-kvíz, európai uniós oldalak keresé-
se, szóval minden, amit más könyvtárak is ki-
próbáltak, minden, ami tényleg arról szólt, ami-
rõl a fiestának szólnia kell: az internet és a szá-
mítástechnika népszerûsítése a teljes lakosság
körében.

Azonban az évek változnak, mint könyvtáros
szemüvegében a dioptria száma, és idén rá kel-
lett ébrednünk: ez a program ilyen formában már
nem fogja úgy lázba hozni az orosháziakat, mint
tette azt korábban (hogy stílusos legyek: „frissí-
tés” nélkül legalábbis nem). Az internet roha-
mos elterjedésével, valamint az elõfizetõi díjak
kedvezõ változásával ugyanis már nem számít-
hattunk arra, hogy az olvasók éjjel – csak mert
díjtalan a használata – eljönnek hozzánk baran-

golni a világhálón. Nappal még oké, sõt, na de
éjjel! Ezzel együtt – szerintem – most is jó prog-
ramot sikerült összeállítanunk: követve az idei
trendet, mi is fókuszáltunk az elektronikus ügy-
intézésre egy vetítéssel egybekötött elõadás for-
májában, volt net-totó, EU-szerver bemutató, szá-
mítógépes tanfolyam, net-nap ingyen internettel
(de csak reggel 8-tól este 8-ig) és volt, igazán
volt egy bloggertalálkozónk is.

Blog, mi az?

A blog internetes naplót jelent, ha valaki továb-
bi információkra kíváncsi ezzel kapcsolatban, a
web roppant gazdag irodalommal kényeztet el
minden érdeklõdõt e témában is. Könyvtárunk
2006 szeptemberében – az elsõ könyvtárak kö-
zött az országban – írta be legelsõ postját (be-
jegyzését) netes naplójába. Hogy miért? Amiért
saját Messenger- és Skype-azonosítót is létre-
hoztunk, amiért az iwiw-re is felléptünk, és
amiért nem hagyunk ki egy napot sem, hogy ne
néznénk meg a honlapunk e-könyvtárosát; azért,
mert szeretnénk haladni a korral és szeretnénk
továbbra is tartani a kapcsolatot potenciális ol-
vasóinkkal. Úgy voltunk vele, ha ehhez most
épp blog kell, hát blogot írunk.

A blog alapvetõen más kereteket adott a
kommunikációnak, mint a weblapunk, ezért
rögtön megkedveltük. Végre lazán fogalmaz-
hattunk, szabadon, úgy, ahogy azt kedvünk,
érzelmi állapotunk diktálta. Arról írhattunk,
amirõl csak akartunk, nem kötött többé a
könyvtári téma (nekem pl. kedvencemmé vált
friss olvasmányélményeim megosztása a blogot
látogatókkal, de írhattunk bármit a sporttól a
zenéig, hiszen a lényeg, hogy a sorokat a könyv-
táros írja. A könyvtáros, a pult mögül). Tege-


