
A József Attila Városi Könyvtár ez évben a
negyedik alkalommal csatlakozott az
Internet Fiesta felhívásához. Nagyon jónak
és ötletesnek találtuk az országos program-
sorozatot. 

A szervezéshez nagy lelkesedéssel fog-
tunk hozzá. Az elsõ lépésben figyelembe
vettük, mely területeket emelték ki szá-
munkra a szervezõk. A paletta színes volt és
sokrétû, pontosan ezért is volt nehéz a téma-
választás. Minden korosztályt szerettünk
volna megmozgatni fiestás programjainkkal.
Úgy gondoltuk, hogy a hírek és a játék a leg-
izgalmasabb téma a fiatalok számára, de
nem feledkeztünk el az idõsebbekrõl sem.
Az elsõ lépésben a kiválasztott témáinkhoz
megfelelõ partnereket, elõadókat kerestünk.
Programjainkat szórólap formájában nép-
szerûsítettük. Jó kapcsolatot tartunk fenn a
média képviselõivel, akik külön értesítést,
meghívást kaptak a foglalkozásokra, ame-
lyekrõl tudósításokat is közöltek a Zalai
Hírlap és a Zalalövõ és Környéke címû la-
pokban. 

Programjaink 

Vízi kalandok címmel találtunk ki foglalko-
zást a gyerekeknek. Olyan mesét, verset,
mondókát, játékot, dalt választottunk ki,
aminek köze volt a vízhez. Internet Fiesta –
hangzik a varázsszó. Hurrá, hurrá, igen, igen
– válaszolnak kórusban a gyerekek, amikor
tudatjuk velük, hogy a következõ könyvtári
órán fiestázni fogunk. Nekik már nem kell
bemutatni, mit is jelent ez a két szó. Könyv-
tárunk ugyanis már az elmúlt években csat-

lakozott ehhez a programsorozathoz, amibe
a gyerekeket is bevontuk az elõzõ években,
így már hallhattak az Internet Fiesta lénye-
gérõl. Lelkesedésük azonnal érdeklõdéssé
alakul át, és tekintetük elárulja, mennyire
várják. 

Az Internet Fiesta hetén eredetileg csak
óvodásokat vártunk, de szervezésünknek
köszönhetõen a hétre sok iskolai osztály is
bejelentkezett.. Az osztályok még délután 
is jöttek erre a programra. Korosztályonként
más-más foglalkozást találtunk ki nekik. 
A foglalkozások projektoros vetítéssel való-
sultak meg, ahol a gyerekek voltak az óra
fõszereplõi. Nagyon élvezték.

A legkisebb gyerekekkel, az óvodások-
kal, fõként az egyszervolt.hu oldalon kalan-
doztunk. Az 1–2. osztályosoknak egy lapon
elõször össze kellett kötniük a számokat, a
megoldás egy béka lett. A Zalai Hírlap
2011. március 12-ei száma reklámozta a
megyében most induló Breki Magazint, egy
gyerekeknek szóló kifestõ és foglalkoztató
újságot, amely más megyékben már megje-
lent, és van internetes oldala is. Megnéztük
ezt a honlapot, hogy mi található itt: hírek,
kifestõk, mesék, versek, mondókák, flash já-
tékok. Választottunk egy-egy érdekesebbet
közülük, s persze a legtöbbet játszottunk, hi-
szen ez volt az egyik kiemelt témakör az
Internet Fiesta témaajánlásában. 

Ellátogattunk a mesetv.hu oldalra, ahol a
Vízipók csodapók epizódjai közül néztünk
meg egyet, amit a gyerekek választottak a
címek alapján. Létezik-e a valóságban vízi-
pók? Erre a kérdésre kerestük a választ a
Google keresõje segítségével. Legnagyobb
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meglepetésünkre volt már olyan gyerek, aki
tudta, hogy nem vízipókot kell beírni a kere-
sõbe, hanem búvárpókot. A búvárpók az
egyetlen pók, amely egész életét a víz alatt
tölti. Ajánlom, hogy mindenki nézze meg a
búvárpókról szóló írásokat, képeket, nagyon
érdekesek! Végezzetek el egy kísérletet is,
amit mi a gyerekeknek ajánlottunk: fürdés
elõtt, amikor még száraz a karod, gyorsan
tedd bele a vízbe, meglátod a bõrödön az ap-
ró légbuborékokat. Természetesen a mi bõ-
rünk nem képes megkötni a levegõt, de meg-
ér egy próbát ez a kísérlet. Bálint Ágnes 
Micsoda pók a vízipók! címû könyve is a ke-
zünkbe került, az ismertetõt felolvastuk kedv-
csinálónak az elolvasásához. Az óra további
része játékkal telt, az egyszervolt.hu oldalon
például békalétra, pók-apóka, vonalazó stb.
Búcsúzóul a Dalok ikonra kattintva meghall-
gattuk a levelibéka dalát, s jókat nevettünk. 

A 3–4. osztályosokkal is az egyszer-
volt.hu honlapon kalandoztunk. A KERT-
ÉSZ címû játékot játszottuk. Próbára tettük a
mûveltségüket. Játékszabály: ki kellett talál-
ni milyen szót, mondatot, tulajdonnevet rej-
tenek a fehér lapok. Ehhez az alul levõ 
betûkre kellett kattintani, ebbõl állt össze a
helyes megoldás. Ha nem találtad el a lenti
ABC megfelelõ betûjét, akkor a virág egy
szirma lehullt, ha viszont jó betût választot-
tál, a szirom visszakerült. A játéknak vége,
ha minden szirom lehullott, és te nem talál-
tad ki a megoldást.

A lap felsõ részén kategóriákat adtak
meg egy-egy témának megfelelõen. Kategó-
riák: film, képzõmûvészek, zeneszerzõk,
nagyvárosok, regény, állat, ország, szólás,
közmondás. Aki kitalálta a megoldást, az
kapta meg a következõ lehetõséget a játékra. 

A játékosok további feladatot kaptak, azzal
a megoldással, ami a feladványban szere-
pelt. A kitalált városról, regényrõl, íróról
stb. a Google keresõje segítségével informá-
ciókat kellett gyûjteniük a konkrét válaszok-
ról. A gyerekek önállóan kereshettek. Az
ügyesebbek többször is szerepelhettek, de
mindenkinek az osztályban kellett legalább
egyszer játszania. Az óra végén meghallgat-
tuk, ki, mit talált a neten ezekrõl. Így telt a
nagyobbakkal a fiesta. Elismerés illeti gyer-
mekkönyvtáros kolléganõmet, Jagasicsné
Bogatin Máriát, Maját, aki kitalálta a gyer-
mekprogramokat, és a megvalósításukban is
részt vállalt.

A gyermekeknek szóló foglalkozásunkat
az Öveges ÁMK két osztályában is megtar-
tottuk. Ez az iskola minden évben partne-
rünk volt az Internet Fiesta programsoroza-
tában. Az ottani könyvtárosok maximális 
segítségnyújtása is hozzájárult a sikerhez.
Szeretnénk megköszönni a lelkesedésüket,
segítségüket. Természetesen a megfelelõ
technikai feltételek nélkül elképzelhetetlen
lenne egy ilyen internetes foglalkozást meg-
valósítani. E foglalkozásokat 2011. március
28-ai idõpontra tudtuk megszervezni, ezért
az idén nem tudtunk elmenni a zárókonfe-
renciára.

A gyermekekhez szólt még a Net-guru
totó. Totót oldhatott meg bárki az Internet
Fiesta ideje alatt, akinek kedve volt (8-tól 14
éves korig). Könyvtárunk honlapján lehetett
megtalálni a totót. A nyertesek zsákbamacs-
ka jutalmat kaptak. 

A szórólapok, meghívók elkészítésében
és a technikai eszközök használatában
Gyurkóné Marton Beáta segített.
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Zalai Hírlap a Wégtelen Web Wilágában
címmel elõadást szerveztünk középiskolá-
sok számára, informatika vagy számítás-
technika tagozatos osztályoknak. Partne-
rünk a Deák Ferenc és a Széchenyi István
Szakközép- és Szakiskola volt. Témánk a
hírtípusok, hírportálok az interneten. A Za-
lai Hírlap szakembere, Balogh Eszter
online-szerkesztõ volt a segítségünkre e té-
mában. Bemutatta a honlapjukat, példákkal
fûszerezte mondanivalóját. Érdekes kulisz-
szatitkokat is elárult. Több hírportált is meg-
ismerhettünk. Játékos formában kérdezgette
a diákokat az elhangzottakról, akik a jó vá-
laszért csokit kaphattak ajándékba. Az elõ-
adó feltett egy képes beszámolót a Zalai
Hírlap honlapjára az Internet Fiestáról, ami
még abban a percben is zajlott. Az elõadást
nagyon élvezték a fiatalok. A rendezvényen
felnõttek is részt vettek. Sok pozitív vissza-
jelzést kaptunk.

HÍR-világ – Friss hírek információk a
neten mindenkinek! Felnõtteknek tartott is-
mertetést e témában kolléganõnk, Szekeres-
né Farkas Matild, Tilda a bezerédi könyv-
tárban, a héten két alkalommal. Nagyon
népszerû az internet az idõsebbek körében
is. Örülünk neki, hogy több embert vonzott
e téma az ottani könyvtárba is.

Játszva tanulunk címmel könyv-, könyv-
tár- és internethasználati vetélkedõt szervez-
tünk középiskolásoknak. A város középisko-
láiból tíz csapat versenyzett egymással. 
Érdekes, játékos feladatokat kaptak a diá-

kok, több internetes feladattal, melyeket
Spanyó Andrea könyvtáros állított össze
számukra. Nem volt könnyû feladata a há-
romtagú zsûrinek sem, hiszen mindenki
gyõzni jött erre a versenyre. Szoros küzde-
lem folyt a helyezésekért. Jó hangulatban
telt a délután. Az elsõ három csapat könyv-
jutalomban részesült.

Hírek, videók az interneten – „Ne a
szomszéd tudja meg elsõként!” Hírek elsõ
kézbõl – tájékozódás hírportálok által. Az
Internet Fiesta programszelete eljutott a
zalaháshágyi könyvtárban megjelent embe-
rekhez is. Itt tartott elõadást Pataki Balázs
informatikus kollégánk. Különbözõ magyar
nyelvû hírportálokat mutatott be. Az elõ-
adásban szerepet kaptak a videomegosztó
oldalak, amelyeket tételesen összehasonlí-
tott elõadónk. Példákat hozott a hírek áram-
lására, és részleteket mutatott be annak il-
lusztrálására, hogy milyen fontos a hírek
gyors áramlása, színesítve ezzel mondaniva-
lóját. A népes hallgatóság örömére Balázs
sok értékes információval látta el õket, és
valamennyi kérdésre megpróbált kielégítõ
választ adni. 

HÍRHORDÓ – Hírek minden mennyiség-
ben! Ebbe a hordóba minden hír belefért!
Szabó Károly informatikus tanár beszélt az
érdeklõdõknek a hírportálokról, bemutatta
azokat, amelyeket õ is naponta szívesen
megnéz. Tudásával, egyéniségével, elõadás-
módjával elvarázsolta a jelenlévõket. Példá-
kon keresztül tájékoztatta a vendégeket a 
hírek gyors áramlásáról, amelyek a világ
minden pontjáról érkezhetnek, érkeznek.
Csokorba gyûjtött érdekességekkel lebilin-
cselte a jelenlévõk figyelmét. 

2011-ben ennyi fért a fiesta kosarába,
amelybõl az olvasóink csemegézhettek. 
A leírtakból kitûnik, hogy az Internet Fiesta
programjait megvalósítani csak csapatmun-
kában lehet. Minden könyvtárosnak és köz-
remûködõnek köszönöm, aki részt vett a
programokban, hogy elõsegítették a rendez-
vénysorozat népszerûsítését, megvalósítását
könyvtárunkban, térségünkben.

Lehetne-e nagyobb elismerése az
Internet Fiesta programjának, mint az, hogy
a résztvevõk már a következõ évi fiestás
programokról érdeklõdnek?! ■
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