
A 12. Internet Fiesta országos rendezvény-
sorozatához Zala megye ebben az évben is
csatlakozott. A megyében négy településen
(Alsónemesapáti, Bezeréd, Keszthely és Za-
laegerszeg) összesen 32 rendezvényünk
volt.

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár a kez-
detektõl részt vesz a rendezvénysorozat
szervezésében és lebonyolításában, így ter-
mészetesnek tartottuk, hogy ebben az évben
sem maradunk ki a játék és az olvasás inter-
netes lehetõségeinek bemutatásából. Prog-
ramjainkat is úgy állítottuk össze, hogy 
bõven legyen benne játék, olvasás, és termé-
szetesen cél volt az is, hogy minden korosz-
tályt megszólítsunk.

Mesekastély. A honlapbemutató foglal-
kozáson harmadik osztályos gyerekek is-
merkedtek meg a Mesekastély lakóival.
Sok-sok, a gyerekek számára ismerõs mese-
hõs bukkant fel a nyitólap tornyain (http://
www.mesekastely.hu.) A videogalériából az
Alma együttes Ma van a születésnapom cí-
mû mókás videoklipje nagy sikert aratott.

Traff Park. A foglalkozás célja játékos
közlekedés a neten második osztályosok-
nak. A téma elõkészítéseként a gyerekek az
internet hasznosságáról és használatának
káros következményeirõl kaptak kérdéseket,
melyeket meglepõ tájékozottsággal vála-
szoltak meg. A foglalkozás az egyszer-
volt.hu oldal bemutatásával indult, ezt a
honlapot sokan ismerték és szívesen hasz-

nálják dal, vers vagy mese hallgatására. In-
nen jutottak el a traffok világába (http://
egyszervolt.hu/traff/). Az oldal célja, hogy
meséken és játékos feladatokon keresztül is-
mertesse meg a gyerekekkel a közlekedési
táblákat és szabályokat. A gyerekek jó han-
gulatban és aktívan játszottak, aminek ered-
ményeképpen „gyalogos jogosítványhoz”
jutottak.

Microsuli. A számítógép mindenben se-
gít! Dolgozatírásban (Word), az osztálypénz
megfelelõ kezelésében (Excel), képregény-
írásban (PowerPoint), a fotózásban
(Photosynth), kiadványszerkesztésben (Pub-
lisher) stb. A foglalkozáson videoklip és ok-
tatóanyag segítségével negyedik osztályos
tanulók, kiskamaszok ismerkedtek a számí-
tógép rejtelmeivel  a honlap (http://micro-
suli.hu/) segítségével.
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Gyermekkönyvtár DFMK a neten. Az el-
múlt idõszakban lehetõség nyílt egy sokkal
korszerûbb, tartalmasabb gyermekkönyvtári
honlap megtervezésére és megvalósítására,
mellyel szeretnénk még több leendõ olvasót,
könyvtárhasználót nyerni (http://gyer-
mekkonyvtar.dfmk.hu). A negyedik osztá-
lyos gyerekek tetszését különösen a Galéria,
a Videotár, a Böngészde menüpont és a
gyermekkönyvtári blog nyerte el.

A kék bolygó. Internetes vetélkedõnk a
víz védelmében, a víz világnapjához (már-
cius 22.) kapcsolódott. Az elsõ feladat meg-
oldásához a Magyar Elektronikus Könyvtár
honlapját böngésztük (http://mek.oszk.hu/).
Majd a 10–12 éves gyerekeknek egy vízzel
kapcsolatos idézetet (http://google.hu),
majd a YouTube videotárában (http://
www.youtube.com) A víz üzenetei címû vi-
deó adatait kellett megkeresniük. A gyere-
kek élvezték az internetes búvárkodást, a jó
megoldásért könyvjelzõt, mobiltelefon-tar-
tót és tollat kaptak jutalmul.

Veszély a Neten. Major Zsolt prevenciós
tanácsadó tizedik osztályos gimnazistáknak
tartott elõadást. Kiemelt témakörei voltak:
saját tulajdon védelme; a fiatalkorúak bün-
tethetõsége, annak mértéke; az internet
használatának veszélyei. Az utóbbi témában
felhívta a figyelmet arra, milyen adatokat ne
adjanak meg a gyermekek regisztráláskor,
szóba került néhány veszélyes oldal, az
internetes játékok okozta függõség, s termé-
szetesen az internetrõl való letöltések kap-
csán a szerzõi jog kérdése is. Az elõadás
alatti döbbent csendbõl arra lehetett követ-
keztetni, hogy nagyon sok új információt
hallottak a fiatalok, s kérdéseket is tettek fel
a szakértõnek.

Webkettes szolgáltatások és lájkoló
fészbúk júzerek. Kolléganõnk a web2-es
szolgáltatások csoportjait és típusait mutatta
be. Kiemelten foglalkozott a Facebook 
közösségi oldallal, taglalta a weboldal elõ-
nyeit és hátrányait, s a gyakorlatban is be-
mutatta a hallgatóságnak, hogy az egyes
biztonsági beállításokat hogyan s milyen
módon kell beállítanunk ahhoz, hogy ille-
téktelenek bizonyos adatainkhoz ne férjenek
hozzá. Sok új ismeretet tartalmazó, hasznos
elõadás volt.

Sebestyénné Horváth Margit kolléga-
nõnk tartott internethasználati tanfolyamot
Alsónemesapátiban az érdeklõdõk számára. 

Keszthelyen a Fejér György Városi
Könyvtárban Internethasználat kicsiknek és
nagyoknak címmel kétszer kétnapos ingye-
nes internethasználati lehetõség volt felnõt-
teknek, gyermekeknek egyaránt. Sokan
használták az újonnan beszerzett nagyító
szoftvert és a felolvasógépet. A gyerekek
nagy örömmel és érdeklõdéssel böngészték
a könyvtár megújult gyermekkönyvtári hon-
lapját. ■
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