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Internet Fiesta
a szentkirályi községi

és iskolai könyvtárban*

Szentkirály Bács-Kiskun megye északi határán, a
Kiskunsági Homokhátság peremén fekszik, nyu-
gaton Kecskeméttel határos, központja mintegy
húsz kilométerre van a megyeszékhelytõl. Nap-
jainkban elsõsorban ásványvízérõl ismert a te-
lepülés.

Körülbelül kétezren lakják, jelentõs a tanyán
élõk száma. A felnõtt lakosság legnagyobb része
mezõgazdasággal foglalkozik, de egyre több fi-
atal család telepszik le a községben, akik a közeli
megyeszékhelyen dolgoznak, naponta ingáznak.

  A településen minden alapintézmény meg-
található: óvoda, iskola, orvosi rendelõ, mûvelõ-
dési ház, idõsek napközi otthona, üzletek. A napi
ingázást vállalni nem tudók, mezõgazdasággal
nem foglalkozók számára a munkalehetõség
kevés. A felnõtt lakosság nehezen mozdítható
meg kulturális programokon való részvételre.

A közmûvelõdési feladatokat is ellátó iskolai
könyvtár a mûvelõdési házban található. Több
évtizedig nehéz körülmények között mûködött,
heti egy-két órás nyitva tartással, zsúfolt, a köny-
vek kölcsönzésére alkalmatlan helyen. A válto-
zás 2002-ben következett be a könyvtár életé-
ben, amikor új igazgató került az iskola élére,
aki szorgalmazta a könyvtár helyzetének mielõb-
bi rendezését. Pályázati pénzbõl kisebb átalakítást
végeztek, átválogatták az állományt, a ritkán hasz-
nált könyvek számára külön raktárt alakítottak ki.

2003-ban sikeresen pályáztak az e-Magyaror-
szág pont létesítésére, mely biztosította a számító-
gép használatát is, és a személyi feltételek válto-
zása 2004 szeptemberétõl lehetõvé tette a napi
nyitva tartást. 2005-ben az önkormányzat szerzõ-
dést kötött a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Katona József Megyei Könyvtárával a könyvtárel-
látási szolgáltató rendszerbe történõ belépésrõl.

Mindezen szerencsés körülményeknek köszön-
hetõen jelenleg a könyvtár 9500 kötetes állo-
mánnyal rendelkezik, melynek nagy részét köny-
vek teszik ki, de található CD, CD-ROM,
hangoskönyv, VHS is. Emellett 31 különbözõ
folyóirat közül válogathatnak az olvasók, min-
den hétköznap délutánonként. Három számító-
gép áll az olvasók rendelkezésére, melyen
internetezni is lehet, óránként száz forintért. A
könyvtárnak jelenleg 267 olvasója van, ebbõl 154
az iskola tanulója.

A könyvtárban rendszeresen szervezek prog-
ramokat elsõsorban az iskolások számára, de
igyekszem más korosztályokat is becsábítani
olvasókörrel, kiállításokkal, tanfolyamokkal, elõ-
adásokkal.

Az Internet Fiesta elnevezésû országos ren-
dezvénysorozathoz második alkalommal csatla-
koztunk. Elsõdleges célközönségnek az iskola
tanulóit tekintettem, de a felnõtt lakosság szá-
mára is szerveztem programokat.

A programok beharangozására a helyi újság-
ban március elején került sor. A részletes prog-
ramot valamennyi közintézményben elhelyeztem,
és az iskola honlapjára is felkerült. A gyerekek
figyelmét külön felhívtuk a kollégák segítségé-
vel. Felvettem a kapcsolatot a polgármesteri hi-
vatal munkatársaival és a védõnõvel. Az elõké-
születekben segítséget kaptam a megyei könyvtár
munkatársaitól is.

* A 2007. évi Internet Fiestára március 20. és 30. kö-
zött került sor hazánkban. A sok könyvtárt és olvasó-
közönségét megmozgató rendezvénysorozatról elõzõ
számunk Napló rovatában is tudósítottunk.
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Az idei fiesta fõ mottója az
elektronikus ügyintézés volt. E
téma köré szerveztem a felnõttek-
nek szóló elõadásokat is, melyek
közül legtöbb érdeklõdõt az elekt-

ronikus járulékbevallásról szóló
vonzotta. Ez nem meglepõ, hiszen
a településen mezõgazdasággal fog-
lakozókat idén már közvetlenül
érinti a probléma. Korábban is tar-
tottunk ehhez a témához kapcsoló-
dóan egy bemutatót, melyen az
elektronikus postafiók és az ügy-
félkapu regisztrációjáról volt szó.

A felnõtt lakosság számára ezen
kívül segítséget kívántam nyújtani a
böngészõk használatában, a közérdekû és köz-
hasznú portálok szolgáltatásainak megismerésé-
ben, on-line vásárlás bemutatásában, álláskeresés-
ben és az internetes kapcsolattartás különbözõ le-
hetõségeiben.

A felnõttek között a másik célközönségnek a
kismamákat tekintettem. Õket már a Könyvtárak
összefogása a társadalomért rendezvény kereté-
ben is vendégül láttam. Most nekik is szerettem
volna bemutatni néhány olyan internetes oldalt,
ahol számos gyermekneveléssel kapcsolatos kér-
désre találhatnak választ. Ez egy kötetlenebb,
spontán összejövetel volt a gyermekekkel. Min-

denki nagyon jól érezte magát ezen a délelõttön
a könyvtárban, és a kapcsolatot a továbbiakban is
ápolni kívánjuk.

Az iskola tanulóinak négy témában szervez-
tem programot. Ehhez kapcsolódóan délelõtt
minden osztály egy kisebb elõadáson vett részt
a könyvtárban. Projektor segítségével mutattam
be a témához kapcsolódó internetes oldalakat, és
külön felhívtam a figyelmüket arra, hogy a játé-
kon és a kapcsolattartáson kívül milyen sok
mindenre használható még a világháló. Délután
az életkoruknak megfelelõ feladatsorokat tölthet-
tek ki az internet segítségével a korábbi bemuta-
tóhoz kapcsolódóan. Az utóbbi játékon való rész-
vételre jellemzõ volt, hogy a kisebbek jóval
nagyobb számban jöttek el, mint a felsõsök.

A legkisebbeknek Mesevarázs címmel mutat-
tam meg a mesés oldalakat. Közösen olvastuk a
diák szövegét, fejtettük meg a rejtvényeket, éne-
keltük a felcsendülõ kis dalt, és lelkesen szur-
koltunk Thomasnak, a kis gõzmozdonynak, hogy
megnyerje a versenyt.

A harmadik-negyedik osztály számára Házi

kedvenceink a neten címmel tartottam elõadást.
Érdeklõdve hallgatták a különbözõ állatokat be-
mutató leírásokat, videókat. Tartásukra vonat-
kozó saját tapasztalataikat is megosztották köz-
ben társaikkal, és egy-egy egzotikus faj bemu-
tatásakor bátran adtak hangot tetszésüknek,
vagy épp nemtetszésüknek. Végül közösen
örökbe fogadtunk egy delfint, illetve egy jég-
madarat, melyek gondozása a továbbiakban az
õ feladatuk lesz.

Az ötödik-hatodik osztályosokat barangolás-

ra hívtam Magyarországon. Meglátogattuk kö-
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zösen a tervezett osztálykirándulások helyszíneit.
Ötleteket, látnivalókat gyûjtöttünk e területekrõl,
szállásokat néztünk meg, túraútvonalakat keres-
tünk.

A legnagyobbak informatika óra keretében az
Európai Unióról szóló oldalakat nézték meg, és
az itt szerzett ismereteikbõl egy uniós honfogla-

lós társasjátékon adhattak számot.
Az iskola tanulói számára idén is több kér-

déssort, totót állítottak össze a Katona József
Könyvtár munkatársai, melyeket az elõzõ év ta-
pasztalatai alapján az iskola számítógépes ter-
mében is ki lehetett tölteni, nem csak a könyv-
tárban, sõt haza is lehetett vinni, így az egész
család részt vehetett azok megoldásában. Ennek
köszönhetõen 73 feladatsort oldottak meg, ebbõl
22 volt teljesen hibátlan. Beküldõik kisebb aján-
dékot vehettek át a megyei könyvtár jóvoltából
(számítógépes újság, toll, kirakó, könyvjelzõ,
színes ceruza stb.)

Három csapattal részt vettünk a Csepptõl az

óceánig címû országos internetes játékon. A fel-
adatsorokat a könyvtárban, egymásnak segítve
oldották meg a csapatok. Kíváncsian várjuk a
végsõ eredményt, de mindenképpen érdemes volt
indulni, mert nagyon sok hasznos dolgot tudhat-
tunk meg környezetünkrõl, melyeket az interneten
is megkereshetünk.

Az Internet Fiesta két hétig tartó idõszakában
háromszorosára nõtt a könyvtár látogatottsága.
Sikerült az általános iskola minden diákját meg-
szólítani, és a felnõtteknek is tudtunk segítséget
nyújtani az internet útvesztõi között. Voltak olya-
nok, akik már gyakorlottan használták a világ-
hálót, de akadt olyan is, aki csak most tette meg
az elsõ lépéseket. Reméljük, õk továbbra is igény-
be veszik majd az internet kínálta lehetõségeket,
illetve a könyvtár többi szolgáltatását is keresni
fogják. A program idõtartama alatt az internet
használata mindenkinek ingyenes volt.

A következõ évben is szeretném megszervez-
ni ezt az internetet népszerûsítõ programot. Jö-
võre még több helyi szervezettel, vállalkozóval
szeretném felvenni a kapcsolatot, még több fel-
nõttet lenne jó személyesen megszólítanom.
Szélesebb körben kell majd tájékozódnom a falu
lakosságát érintõ kérdésekben, hogy még ered-
ményesebb legyen a munka, melyet az Internet
Fiesta programbizottsága már második alkalom-
mal részesített elismerésben.

Szutor Sándorné

Az elsõ Internet Fiesta
Mosonmagyaróváron

Az internetkultúra népszerûsítését szolgáló, világ-
méretû rendezvénysorozatot, az Internet Fiestát
évente rendezi meg az Internet Society. A 2000.
évtõl Magyarország is csatlakozott az Internet
Fiesta akcióhoz, amelyben fontos szerepet vállal-
nak a könyvtárak programok szervezésével, szol-
gáltatások népszerûsítésével. Az idén március 20.
és 30. között került sor a könyvtárak országos
tavaszi internetes rendezvénysorozatára.

Mosonmagyaróvárra, a Huszár Gál Városi
Könyvtárba is megérkezett a felhívás, és amint
elolvastuk az idei szlogent – „Könyvtárak az
internetes ügyintézésért” –, szinte gondolkodás
nélkül döntöttünk a csatlakozás mellett. Úgy
éreztük, ez a felhívás hozzánk szól, a mi haszná-
lóinknak is pont erre van szükségük. Napról napra
nyújtunk segítséget ilyen témákban, és egyik fõ
célkitûzésünk az, hogy minél szélesebb körben
megismertessük a digitális kultúra, az új írásbe-
liség lehetõségeit, hozzáférhetõvé tegyük az erre
épülõ szolgáltatásokat.

A program összeállítása sem igényelt sok idõt,
gyorsan jöttek a jó ötletek, már csak válogatni
kellett. Megpróbáltunk hasznos, de nem unal-
mas, naponta más-más célközönséget megszólí-
tó programsorozatot összeállítani, hiszen városi
könyvtárként használóink minden korosztályt
felölelnek, óvodástól a nyugdíjasokig. Plakáto-
kat készítettünk, szórólapokat nyomtattunk, fel-
kerültek a rendezvény idõpontjai, témái és fele-
lõsei a honlapunkra is.

Két héten keresztül mindennap ugyanabban
az idõpontban vártuk az érdeklõdõket Info-Pon-
tunkon, mely a könyvtár kicsit hangosabb, min-


