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ként mondták el, miért, mióta és kiknek
írják naplójukat. Érdekes dolgok hangzot-
tak el, például kiderült, hogy gyakorlati-
lag senkit sem érdekel a statisztika, igaz,
mindenki megnézi. Az nem jelentett meg-
lepetést, hogy a fõ ok, amiért a többség
naplót kezdett írni, a közléskényszer volt.
És mivel mindannyiunknak van monda-
nivalója, kell egy hely, ahol megfogalmaz-
hatjuk. De jelen volt egy korábban Ang-
liában tartózkodó hölgy és egy másfél éves
kislányának blogot író anyuka is, akiknél
a közös indok mindezek mellett a távoli
ismerõsök tájékoztatása volt. A polgár-
mester elárulta, õ csak diktál, a bejegyzés
megírása már a gyermekeire marad. A két
fõvendég között nem csak ez volt jelentõs kü-
lönbség: míg például a város elsõ embere legfel-
jebb este ül le a monitor elé, õsbloggerünk napi
tíz óránál többet is bevallott (és ha már az õszin-
teségnél tartunk: az egyébként Golden Blog Díjjal
elismert Korbely Gyuri kezdõlapja a böngészõ-
jében a Kisvárosi webnapló. De ki ne értené ezt
meg?).

Szóba került, sõt, némi vitát váltott ki a fó-
rum jelentõsége, amirõl persze jó tudni: nem
egyenlõ a bloggal, sõt, még csak nem is kötele-
zõ eleme annak. A polgármester inkább bírálta a
névtelenül véleményt formálókat, mások inkább
védték ezt a lehetõséget, ám különösebb vehe-
menciával egyik oldal sem állt saját álláspontja
mellé. Vitára adott még okot az internet, így a
blogok nyelvezete, helyesírása is, ám itt egyet-
értés született: a rövidítések alkalmanként érthe-
tõek és megengedettek lehetnek, ám a helyesírá-
si szabályok figyelmen kívül hagyására nincs
mentség.

A közel kétórás beszélgetést leginkább a mo-
soly, a nevetés jellemezte, és merjük hinni, hogy
ez nem csak a közben felszolgált teának és po-
gácsának volt köszönhetõ. Remek, kötetlen, sõt
baráti volt a hangulat, és nagy örömünkre szol-
gál, hogy ez nem csupán a mi véleményünk.
Végre volt egy könyvtári rendezvény, amirõl
utána beszéltek a városban, ami téma volt a netes
fórumokon. Jó érzés látni, olvasni a többi blogger
beszámolóját, és azokat a hozzászólásokat is,
melyek közül most egyet idéznék, zárszó gya-
nánt. Kollégám blogunkon ezzel zárta tudósítá-
sát: „Szerintem jól kitaláltuk ezt a programot;-)”

Az elsõ válaszra nem kellett sokat várnunk:

„Nem csak szerinted! Tényleg jól ki lett ta-
lálva! Legyen még ilyen!!! Ilyen események
hozzák össze a város lakosait. És tök kellemes
volt, meg minden.

A tea nagyon fincsi volt.
Mikor lesz a legközelebbi?”

Buzai Csaba

Blogok, címek, vendégeink:

Könyvtárunk blogja: http://blog.justhvk.hu/
Korbely György blogja: http://korbely.
freeblog.hu/
Németh Béla blogja: http://www.beol.hu/blog/
nemethbela
Korbely Hédi Aliz blogja: http://hedializ.blog
spot.com/
Kovács Orsolya blogja: http://uzsidoboz.
freeblog. hu/
Mester Éva és Kata blogja: http://ligetutcaoros
haza.blogol.hu/
Németi Zoltán blogja: http://foldiek.blog.hu/
Petrovszki Mária blogja: http://konyvtaroshaza.
freeblog.hu/
Törköly József blogja: http://tjoco.freeblog.hu/

Internet Fiesta a Debreceni
Városi Könyvtárban

A Debreceni Városi Könyvtár tizenhat egység-
bõl álló fiókkönyvtári hálózatot mûködtet a vá-
rosban. A kisebb kölcsönzõhelytõl az egészen
nagy, sokféle szolgáltatást nyújtó információs
központig színes paletta áll az olvasók rendelke-
zésére. Hat egységünk rendelkezik szélessávú
internetkapcsolattal.
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Az Internet Fiesta ren-
dezvénysorozatba 2002-
ben kapcsolódott be az
Újkerti Könyvtárunk. Éve-
kig rendhagyó módon 24,
a 25 éves évforduló évé-
ben 25 órás programsoro-
zattal várták az olvasókat.

2006-ban a városban
már négy helyszínen zaj-
lottak az események. A
programok megszervezé-
sénél mindig nagy hang-
súly fektettünk az adott
évben aktuális témára. Ez
ebben az évben sem volt
másképp.

2007-ben hat könyvtár-
ra bõvült a résztvevõk szá-
ma. Az események 2007. március 19-étõl 23-áig
zajlottak szerte a városban. Januárban ötletbör-
zét tartottunk, ahol annyi sziporka jött össze,
hogy bátran válogathattunk a lehetõségek közül.
A konkrét szervezési feladatok februárban kez-
dõdtek. Mivel a költségvetésünk – sok más
könyvtáréhoz hasonlóan – igen szûkös, szükség
volt arra, hogy szponzorokat nyerjünk meg, akik
mind a technikai feltételek biztosításában, mind
a kiosztandó díjak tekintetében a segítségünkre
lehetnek. Felvettük a kapcsolatot különbözõ szá-
mítástechnikai cégekkel, CD-ROM forgalmazók-
kal, könyvkiadókkal, közintézményekkel.

Összességében elmondható, hogy a felkéré-
seknek mintegy fele járt sikerrel. Kb. 540 ezer
forint értékû könyv, folyóirat, CD-
ROM, mozijegy, könyvvásárlási
utalvány gyûlt össze. A szakmai
elõadásokat is így tudtuk lebonyo-
lítani.

Nagyon fontos volt a PR-tevé-
kenység, a sajtó megnyerése, hogy
megfelelõ visszhangra találjanak
programjaink. Itt a sikeresség még
mindig javarészt a személyes kap-
csolatokon múlt. Igyekeztünk meg-
jelenni mind a nyomtatott, mind
az elektronikus sajtóban, akárcsak
a rádiókban. A legsikeresebb
együttmûködés a Friss Rádióval
alakult ki. Náluk kétszer is meg-
szólaltunk egy zenés riport kereté-

ben, ahol pályázatainkról, programjainkról tájé-
kozódhattak a hallgatók. A rendezvények heté-
ben pedig mindennap játékra hívtuk a rádióhall-
gatókat. Az Internet Fiestával kapcsolatos kér-
déseket tettünk fel, melyekre sms-ben kellett vá-
laszokat küldeni.

A nyereményeket a könyvtár ajánlotta fel. Egy
könyv kíséretében más-más fiókkönyvtárba szó-
ló internethasználati bérletet, illetve videó- és
DVD-kölcsönzési jegyet nyerhettek a hallgatók.

Az Internet Fiesta szellemiségéhez oly mó-
don is ragaszkodtunk, hogy színvonalas megje-
lenésre törekedtünk a világhálón. Ez a munka
szinte teljes egészében Lente Tamás informati-
kus kollégánkra hárult. Õ tervezte meg és kivi-
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telezte a fiestás honlapot (www. dbvk.hu/fiesta).
Itt az érdeklõdõk megtalálhatták a pályázatokat,
az aktuális információkat a rendezvényekkel kap-
csolatban, megjelenhettek támogatóink, a láto-
gatók megismerkedhettek a korábbi fiesták tör-
ténetével. Kétségtelenül a honlap legérdekesebb
és legújszerûbb színfoltja a Fiesta Rádió. Tekin-
tettel a szerzõi jogokra csak amatõr, lelkes deb-
receni zenekarokat kértünk fel, hogy biztosítsa-
nak zenei anyagot. A zenei blokkok között pe-
dig könyvtárainkat és rendezvényeinket népsze-
rûsítõ reklámszövegeket helyeztünk el.

A honlapon néhány bevezetõ gondolattal el-
indítottunk egy mesés történetet, amit egy héten
keresztül bõvítgethettek az oldalra látogatók.
Azonban ez az idõ kevésnek bizonyult a történet

lezárásához, ezért ismét megnyitottuk a lehetõ-
séget a mese szövögetésére.

A rendezvényeket úgy szerveztük, hogy mi-
nél több célcsoportot érjünk el. Egy hét alatt
összesen harminc program zajlott a hat helyszí-
nen, amelyre több mint négyezren látogattak el.

Hétfõn szakmai programmal indítottunk köz-
ponti olvasótermünkben, elsõsorban könyvtáros
kollégák számára. A megnyitón Farkasné Gel-

lért Erzsébet igazgatónõ tette fel a kérdést Vö-
rösmarty után szabadon: „Ment-e az Internet által
a világ elõbb?” Ezután az OSZK munkatársai tar-
tottak elõadásokat. Elõször Renkecz Anita  mutatta
be a Magyar Sajtómúzeumot, majd a MEK-be és
a PIM honlapjára átkerülõ Neumann-házas szol-
gáltatásokról tájékozódhattunk Sudár Annamáriá-

tól. A délelõtt második részében a Lázár Ervin
virtuális kiállítást mutatta be Mann

Jolán, majd Lente Tamás informa-
tikus kollégánk a Web 2.0 gyakor-
lati alkalmazásáról tartott elõadást.

A 2007-es Internet Fiesta köz-
ponti témája az elektronikus ügy-
intézés volt. Ezt és a mindenna-
pok igényeit szem elõtt tartva szer-
veztük meg a bemutató elõadáso-
kat. Az Újkerti Könyvtárban a kor-
mányzati portálon mûködõ ügyfél-
kaput, annak lehetõségeit mutatta
be Szabóné Tarr Erika, Debrecen
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Okmányirodájának munka-
társa. Majd Kovács Bálint, a deb-
receni Újkerti Nevelési-Oktatási
Központ gazdasági osztályának
elõadója az elektronikus adóbeval-
lás lehetõségeirõl és buktatóiról tá-
jékoztatta az érdeklõdõket.

Elektronikusan már vásárolha-
tunk is. Ennek bemutatása történt
a Benedek Elek Könyvtárban meg-
szervezett KönyvNET programon.
Itt biztosítottunk lehetõséget – az
egyébként támogatóként is megje-
lenõ – az interneten is jelen lévõ
könyves cégek számára a bemu-
tatkozásra. Így elõadást tartottak a
Gold Book Könyvkiadó és a Jászai
Antik Klub Antikvárium képviselõi.
A Petõfi Emlékkönyvtárban Lente
Tamás mutatta be a TeszVesz és
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Vatera oldalakat. Itt olyan internetes piacterek ta-
lálhatók, ahol aukciós rendszerben vásárolhat és
adhat el a regisztrált felhasználó.

Már a tavalyi évben is nagyon sikeres prog-
ramjaink voltak a város ismert személyiségeivel
szervezett webkamerás beszélgetések. Ezek rend-
kívül érdekes színfoltjai voltak a rendezvényünk-
nek. Így nemcsak a vendéglátó könyvtárba ellá-
togatók lehettek részesei az eseményeknek, ha-
nem a Skype program segítségével, webkamerán
keresztül a többi könyvtár is bekapcsolódhatott
a beszélgetésekbe, az érdeklõdõk kérdéseket te-
hettek fel.

Március 20-án, kedden Nagy Péter színész, a
Csokonai Színház tagja volt a Benedek Elek
Könyvtár vendége. Ebben az idõben a központi
olvasóterembe ellátogató olvasóink webkamerán

keresztül beszélgethettek vele. He-
rendi Gábor Lora címû, új filmjé-
nek férfi fõszereplõje, Nagy Péter
képviselte Magyarországot febru-
ár 10. és 12. között a berlini film-
fesztiválon megrendezett Shooting
Stars programon.

Szerda délután Lukács László,
a Tankcsapda frontembere volt a
Tócóskerti Gyermekkönyvtár ven-
dége, akivel webkamerás beszél-
getést folytathattak a Zenei
Könyvtárba ellátogató kedves ven-
dégeink is. A gyerekek feltehet-
ték kérdéseiket, kötetlenül beszél-
gethettek a sztárral.

Csütörtökön pedig az Újkerti
Könyvtár vendégei voltak a
DVSC-Teva futballistái. Cser-

nyánszki Norbert és Zsolnai Ró-

bert jó hangulatú találkozón vett
részt a könyvtár ifjú olvasóival.
Webkamera segítségével bekap-
csolódhattak a beszélgetésbe, kér-
déseket tehettek fel a Tócóskerti
Gyermekkönyvtár olvasói is.

Fontosnak tartjuk, hogy a gye-
rekek számára hiteles embereket
hozzunk be a könyvtárba. Ezeken
a beszélgetéseken elõbb-utóbb el-
hangzik a sztár kedvenc könyve,
olvasmánya. Ezután biztos, hogy
a következõ idõszakban sokan köl-
csönzik és olvassák az adott mûvet.

Minden lehetõséget meg kell ragadnunk az olvasó-
vá nevelésre.

Az Újkerti Könyvtár kétségtelenül egyik leg-
jobb hangulatú, legnagyobb érdeklõdés mellett
zajló programja a CsereNET volt. Az egyik leg-
több résztvevõt felvonultató iskolai partnerünk a
Tóth Árpád Gimnázium, ahol a világ minden tá-
járól tanulnak diákok. Ezen a rendezvényen
ausztrál, amerikai, brazil és német diákok mu-
tatták be saját hazájukat prezentáció és az internet
segítségével angol és német nyelven. A zökke-
nõmentes kommunikációt szintén a Tóth Árpád
Gimnáziumba járó diákok szinkrontolmácsolása
tette lehetõvé. A találkozó végén spontán kérdé-
sek is elhangzottak, sõt tolmács nélküli beszél-
getés is kialakult angol nyelven. Kétségtelenül a
brazil fiú sikere volt a legnagyobb a magyar lá-
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nyok körében. A kölcsönös e-mail és MSN-cí-
mek kicserélése után a kapcsolatok továbbszö-
võdhetnek az internet segítségével.

Az internet elõretörésével valós veszélyek is
fenyegetik gyermekeinket. Fontos, hogy tudato-
san viselkedjenek a világhálón. Több elõadás is
elhangzott ebben a témában. Fazekas Ildikó, a
Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola
tanára és Korpás István, a Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) infor-
matikusa tartott elõadást a Benedek Elek Könyv-
tárban. Marosán Médea, a Coedu Kft. tananyag-
fejlesztõje pedig a Petõfi Emlékkönyvtárban és
a Tócóskerti Gyermekkönyvtárban világított rá
az internet sötét oldalára.

Természetesen nem maradhattak el az immár
tradicionálisnak számító, mesés, játékos, kreati-
vitást fejlesztõ honlapokat bemutató gyermek-
foglalkozások, valamint az idõsebbeket mozgó-
sító NagyiNET sem.

Hagyomány nálunk, hogy az Internet Fiesta
idején olvasóink ingyen használhatják a számí-
tógépeket. A rendezvény hetében minden nap
másik könyvtárban vehették igénybe ezt a lehe-
tõséget az olvasók.

Már februárban kiírtuk pályázatainkat. Az

internet, ahogy én látom… címmel fotókat, vi-
deókat, valamint irodalmi mûveket vártunk.
Szép számmal érkeztek pályamunkák szerte az
országból. Az irodalmi pályázatokban az internet
jövõjérõl, a könyvek, könyvtárak sorsáról, a jövõ
iskoláiról írtak.

Három témában hirdettünk vetélkedõt: Deb-
recen történetérõl, nevezetességeirõl szólt a
Debreceni Kaleidoszkóp; a zenei vetélkedõ a

Kodály-év jegyében telt, a fiesta ürügyén pedig
internettörténeti feladatlapokat lehetett megol-
dani. Nagy örömünkre szolgált, hogy az ország
távoli részeibõl – például Gyõrbõl – is érkeztek
megfejtések. Egy nemzetközi pályázati felhívást
is közzé tettünk Világhálón innen és túl címmel.
Arra kértünk magyar és külföldi diákokat, hogy
mutassák be Debrecent vagy hazájukat az internet
segítségével. Erre is számtalan pályamû érkezett.

A programok végére a záróünnepség tette fel
a koronát. Itt megjelent és a díjakat átadta Ha-

lász János, Debrecen alpolgármestere, ország-
gyûlési képviselõ, aki a rendezvénysorozat fõ-
védnöke volt.
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Budapesten az Internet
Fiesta központi rendezvé-
nyén is bemutathattuk a
programjainkat.

Természetesen ezzel
még nem értek véget a
feladataink. Az utómun-
kálatok is nagyon fonto-
sak: távoli nyerteseinknek
postán juttatjuk el a nye-
reményeket; a szpon-
zoroknak részletes beszá-
molót küldünk az esemé-
nyekrõl; a részt vevõ is-
koláknak megküldjük pá-
lyázó tanulóik névsorát.
Egy munkaértekezleten
pedig a hálózat minden
könyvtárosát és könyvtá-
rát tájékoztatjuk az eseményekrõl.

Ez a hét sok könyvtárost, olvasót, érdeklõdõt
megmozgatott, így bizton elmondhatjuk, hogy
„Ez jó mulatság, férfi munka volt!”

Gombárné Szigeti Dalma

Szponzoraink, támogatóink:

A Jövõ Könyvtáráért Alapítvány, Alexand-
ra Könyváruház, Aqua Rádió, Arcanum Adat-
bázis Kft., Bethlen Gábor Közgazdasági Szak-
középiskola és Szakiskola, COEDU Kft., Cso-
konai Színház, DEENK, DEOL, DMJV Pol-
gármesteri Hivatal, DVSC Futball Szervezõ
Zrt., Egyszervolt.hu, Fõnix Rendezvényszer-
vezõ Kht., Friss Rádió, Gold Book Könyvki-
adó Kft. Hajdú-Bihari Napló, IDG Magyaror-
szág Lapkiadó Kft., Jászai Antik Klub,
Kodolányi János Középiskola Debreceni Szak-
iskolai Tagintézménye, Országos Széchenyi
Könyvtár, Rádió FM 95, Számítógépház Kft.,
Tankcsapda, Tóth Árpád Gimnázium, UNIT
Software Kft., UNOK

MKE
tisztújító közgyûlés

Mint felkért és „felkent” jegyzõkönyvvezetõ eme
(2007. március 28-ikai) eseményrõl minden moz-
zanatot lejegyeztem, talán csak a légy zúgása
maradt el, ami nem is hallatszhatott volna még
ezen a tavaszi napon. Lekoppanó fejek sem, mert
pergõ, sokszínû és munkával teli idõtöltésnek

néztünk elébe. A jegyzõkönyv kilenc oldal lett,
írói vénám ilyen mértékû megcsillogtatását ta-
lán jobb lesz most elkerülnöm, így ez marad egy
rövid összefoglaló.

Bakos Klára elnöki köszöntõt tartott, üdvö-
zölte a szép számban megjelent küldötteket és a
szakmai szervezetek képviselõit, elmondta, hogy
négyéves ciklust zártunk le.

Szakmai elõadással kezdtünk: Blogok, fóru-

mok és társaik az internetes világban. Az elõadó
Holczer Márton, az Információs Társadalom- és
Trendkutató Központ munkatársa volt. Az új
internetes jelenségrõl, a blogokról beszélt, egy
új médiumtípusról. A keresõk legnagyobb szám-
ban a blogokat adják ki, így ez kitûnõ bemutat-
kozási lehetõség. Szerinte még kevés könyvtár-
nak van, a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)
blogját mutatta meg példaként. Az internet és a
behálózottság érett korát éljük – mondta –, az
ember számtalan információt vihet fel a netre, a
fiatalok képzettek és jól használják.

A tinédzserek médiahasználatát vizsgálta gra-
fikonokon ábrázolva. Ha ez a korosztály felnõ,
az már egy egészen más generáció lesz. Sajátos-
sága, hogy verbális kifejezõkészsége csökken,
egyszerre több dolgot csinál, és ezt a könyvtá-
raknak is figyelembe kell venniük. Az on-line
tér a könyvtárnak nagy kihívás, mint egy jóin-
dulatú szörny a könyvtárak fölé nehezedik.

A könyvtárak válasza többféle lehet, de a ha-
gyományos könyvtári forma már nem megfele-
lõ. A következõ kérdések merülnek fel:


