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TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!

„Ne csak lógj a Neten!” – a gyerekek és az Internet
Internet Fiesta Magyarország – 2008

Többéves hagyományra tekintünk vissza, amikor ismét Internet Fiestára hívjuk a könyvtára-

kat. A 9. magyarországi fesztivál programjaira 2008. március 26. és 31. között kerül sor.
Az internetkultúra népszerûsítését szolgáló, világméretû programsorozat kezdeményezõje az

Internet Society – a magyarországi könyvtárak pedig az elsõk között kapcsolódtak a felhívá-
sához.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség kér minden könyvtárat, csatlakozzon idén is ren-
dezvényünkhöz, hogy minél szélesebb körben megismertessük a kapcsolatteremtés XXI. szá-

zadi formáját, hasznos lehetõségeit, valamint hozzáférhetõvé tegyük az erre épülõ új szolgál-
tatásokat, az információszerzés korszerû módszereit.

A 2008. évi Internet Fiesta programjainak szervezésekor kapjanak kiemelt figyelmet a
gyerekek. Kerüljenek bemutatásra a számukra is hasznos interaktív weboldalak, szakemberek

bevonásával ismertessük meg a felnõttekkel a világháló gyerekek számára nyújtott lehetõségeit
és a felmerülõ veszélyeket. Szeretnénk, ha a fiesta ideje alatt nagy hangsúlyt kapnának a

hátrányos helyzetû gyerekeknek és szüleiknek szóló események.
Javasoljuk a könyvtáraknak, hogy – az oktatási intézményekkel, a civil szervezetekkel össze-

fogva – szervezzenek minél gazdagabb programot az Internet lehetõségeit népszerûsítve. Pró-
báljanak minél több ismeretet átadni az embereknek a fenti lehetõségekrõl.

A megyei könyvtárakat felhívjuk, hogy segítsék a térségükbe tartozó kisebb könyvtárakat,
hogy õk is sikeresen részt vehessenek a programban. Javasoljuk, hogy a különbözõ könyvtár-

típusba tartozók fogjanak össze és keressék a bekapcsolódás lehetõségét.
Kérjük, a könyvtárak programjaikat 2008. március 5-étõl 20-áig regisztrálják a következõ

honlapon: fiesta.kjmk.hu!

A programbizottság tagjai:

• Ramháb Mária

• Fodor Péter
• Tószegi Zsuzsanna

Rendezõk:

• Informatikai és Könyvtári Szövetség
• Katona József Könyvtár

• Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár

Kiemelt partnereink:
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

 egyszervolt.hu

INTERNET FIESTA PROGRAMBIZOTTSÁG
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Hogy aki keres, az találjon is…

Szeretné egy perc alatt megtudni, hogy mit írtak a szaklapok az utóbbi években a kitalált
középkorról? Elõfordult már Önnel, hogy egy publikáció leadásának másnapján talált rá az
addig ismeretlen szakirodalomra? Érdekli, hogy kik írtak tudományos igénnyel a Harry Potter-
könyvekrõl?

A folyóiratok, évkönyvek, tanulmánykötetek publikációiból naprakész, minõségi informáci-
ót felhasználóbarát módon felkínálni: az internet korában is elsõsorban könyvtári feladat ma-
radt. A HUMANUS lehetõséget kínál a magyar könyvtárak, kiadók, szerkesztõségek számára
ahhoz, hogy összefogással felszámolhassák a tudományos élettel szembeni régi tartozásukat,
egyúttal az érdeklõdõ közvélemény számára minden korábbinál hozzáférhetõbbé tegyék a magyar
kultúra és tudomány ezen eredményeit.

Az Országos Széchényi Könyvtár munkacsoportjának vezetésével létrejött a Humántudomá-

nyi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa (HUMANUS), az együttmûködést lehetõvé tevõ mûkö-
dési modell.

A HUMANUS-hoz elsõként csatlakozó intézmények:

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Magyar Nemzeti Múzeum
MTA Irodalomtudományi Intézet
MTA Politikai Tudományok Intézete
Országos Idegennyelvû Könyvtár
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum



MEGHÍVÓ
a LIBER (Európai Tudományos Könyvtárak Szövetsége), a Debreceni Egyetem Egyetemi és

Nemzeti Könyvtára és az Országos Széchényi Könyvtár rendezésében sorra kerülõ
14. nemzetközi szemináriumra:

14th LIBER Architecture Group Seminar
Building on Experience:

Learning from the Past to Plan for the Future
Idõpont: 2008. április 8–12.

További információ a rendezvény honlapján:
http://www.lib.unideb.hu/eng/liber.php

Eseménynaptár
Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

III. 17–

19. 

Dunaújváros, 

f iskola 
Networkshop NJSZT 

www.niif.hu/rendezveny

ek/networkshop/ 

III. 26–

31. 
Országosan Internet Fiesta IKSZ, NJSZT www.kjmk.hu 

III. 31. Bp., FSZEK 
Internet Fiesta 

zárókonferenciája 
IKSZ www.kjmk.hu 

IV. 5. Bp., OPKM KTE tavaszi szakmai nap Könyvtárostan. Egy. www.ktep.hu 

IV. 8–

12. 

Budapest, 

Debrecen 

LIBER nemzetközi 

szemináriuma 

LIBER, DEENK, 

OSZK 

www.lib.unideb. 
hu/eng/liber.php 

IV. 18–

23. 

Békéscsaba, 

Pusztina 

EU könyvtári projektek hazai 

megvalósításának tapasztalatai 

Publika Magyar 

Könyvtári Kör, Békés 

Megyei Könyvtár 

Kovács Beatrix 

kovacs.beatrix@eski.hu 

IV. 24–

IV. 27. 

Budapest, 

Millenáris 
Nemzetközi Könyvfesztivál MKKE www.bookfestival.hu 

V. 14. Bp., OSZK IKSZ-közgy lés IKSZ iksz.shp.hu 

VII. 9–

11. 

Gy r, Hotel 

Famulus 

Szolgáltatás – használó – 

könyvtáros. Helyismereti 

könyvtárosok konferenciája 

Kisfaludy Károly 

Megyei Könyvtár és 

Galgóczi Erzsébet 

Városi Könyvtár 

www.kkmk.hu/hksz 

VIII. 

27–29. 
Debrecen Informatika a fels oktatásban Debreceni Egyetem 

www.agr.unideb.hu/if20

08 

IX. 26. Bp., OIK Nyelvek európai napja 

Országos 

Idegennyelv  

Könyvtár 

www.oik.hu 

X. 7–

12. 
Országosan 

Könyvtárak összefogása a 

társadalomért 
IKSZ iksz.shp.hu 

X. 12. Országosan Könyves vasárnap IKSZ iksz.shp.hu 

XII. 11. Bp., FSZEK IKSZ-közgy lés IKSZ iksz.shp.hu 




