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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-
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dig életteli övezete, és az sem elhanyagolható,
hogy az épület akadálymentesítése óta bárki
számára elérhetõ. Az itt található nyolc
internetes gép közül hatot bocsátottunk a fiesta
rendezvényei iránt érdeklõdõk rendelkezésére.
Informatikus könyvtárosaink nap mint nap egy-
egy órás „mini-tanfolyamokat” tartottak a
résztvevõknek. Az elsõ alkalommal nagyon iz-
gatottak voltunk, hiszen ilyenkor derül ki, el-
jutott-e felhívásunk a célközönséghez. És nem
csalódtunk. Jöttek az érdeklõdõk, és remélhe-
tõleg sok érdekes és hasznos információt ad-
tunk át mindenkinek.

Szándékunk szerint a következõ évben is csat-
lakozunk, de ekkor már bevonjuk fiókkönyvtá-
rainkat és igény szerint ellátórendszerünk könyv-
tárait is.

A programsorozatot plakátokon népszerûsítet-
tük. A kínálatból:
• Az Info-Ponton: Vár a világ – jön a nyár! Szál-
láskeresés, helyfoglalás, menetrendek, látnivalók
• Hosszabbíts otthonról! – Könyvtár az inter-
neten
• A könyvtári honlap mûködésének bemutatása,
az OPAC katalógus használatának prezentációja
• Ügyintézés az interneten. E-Magyarország, e-
önkormányzat – igénybe vehetõ szolgáltatások
bemutatása
• Vásároljunk otthonról! Vásárlás az interneten
• Olvass mesét az interneten!
• Nagyik a neten. Ismerkedés az internettel nyug-
díjasoknak
• Üzenetek az internetrõl. E-mail, képeslapkül-
dés, MSN
• Költõk – versek – internet. Verskeresõ techni-
kák az interneten

Ludvigné Üveges Judit

Fiesta a csongrádi
könyvtárban

A csongrádi Csemegi Károly Könyvtár és
Információs Központ 2000 óta minden év-
ben bekapcsolódik az Internet Fiesta rendez-
vénysorozatba. Az idén elõször egységes
koncepció mentén terveztük meg programja-
inkat, rendezvényeinket.

Rendkívül aktuális téma köré szervezõdtek az
ország különbözõ könyvtáraiban a fiestás prog-
ramok, és azt a tapasztalataink alapján elmond-
hatom, hogy igen jó volt a témaválasztás. A
programok összeállítása elõtt meghatároztuk,
hogy mit akarunk ezen a tíz napon elérni. Sze-
rettük volna a figyelmet még inkább ráirányítani
az elektronikus ügyek intézésére.

A mi tapasztalatunk az, hogy egyre többen
intézik ügyeiket elektronikus úton, de még min-
dig nem elegen. A lakosság nagy része még
mindig nem tudja, hogy nem feltétlenül szüksé-
ges sorban állni, bosszankodni amiatt, hogy na-
pokig kell utánajárni dolgoknak, ugyanis elekt-
ronikus úton is nagyon sok mindent meg lehet
már oldani.

Azonban az nem elég, hogy ezekrõl tudjanak
az emberek, még inkább fontos, hogy megmu-
tassuk, mi ebben könyvtárunk szerepe. Fel kell
hívnunk a figyelmet könyvtárunk azon szolgál-
tatásaira, amelyek hozzásegíthetik Csongrád vá-
ros és a kistérség lakosságát ügyeik gyorsabb és
korszerûbb intézéséhez.

Bár a téma elsõsorban a felnõtteknek szól, mi
mégis úgy gondoltuk, hogy minden korosztályt
megszólítunk, hiszen tapasztalataink szerint a
gyermekek szívesen vesznek részt az ilyen típu-
sú rendezvényeken.

Fontos szempont volt számunkra, hogy azo-
kat a rendszeres könyvtári programokat vagy már
megszervezett rendezvényeket is bevonjuk a
fiestás eseményekbe, amelyeket elõbb lekötöt-
tünk, vagy amelyeknek a rendszeres idõpontja
erre az idõszakra esik.

Módszereink

Csoportos foglalkozásokon elsõsorban az általá-
nos iskolásokat láttuk vendégül, akik nemcsak a
csongrádi, hanem a kistérségi iskolákból is láto-
gatást tettek a fiesta ideje alatt intézményünkben.


