
2013. március 27-én, szerdán rendezték
meg az idei Internet Fiesta zárókonferen-
ciáját a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtárában.

Az eseményt Fodor Péter, az Informa-
tikai és Könyvtári Szövetség elnöke nyi-
totta meg, köszöntve azokat a könyvtára-
kat és könyvtárosokat, akik és amelyek
az idei rendezvények aktív részesei vol-
tak, hangsúlyozva, jövõre, a tizenötödik
évfordulón, érdemes lesz visszatekinte-
nünk: honnan hová jutottunk el ez alatt a
másfél évtized alatt. 

Az alapvetõ célkitûzés minden eset-
ben a könyvtárosok kreativitásának, el-
kötelezettségének megmutatása volt: 
hogyan lehet az internet adta lehetõsé-
gekkel élni. Persze az internetnek vannak
veszélyei is, amelyekre kötelességünk
felhívni a figyelmet.

Ahogy a fiesta hivatalos oldalán is ol-
vasható: „Az idei fiesta célja az internet
mindennapi használatának népszerûsíté-
se, különös tekintettel a közösség-
teremtés bemutatására. A programok te-
matikájának kialakításánál ugyanakkor
szeretnénk tovább népszerûsíteni az
internet praktikus szolgáltatásait is. Hív-
juk fel a figyelmet az internetes vásárlás
elõnyeire és veszélyeinek megismerteté-
sére is. A tudás, a szórakozás internetes
vásárlása az esélyegyenlõséget erõsíti:
bárhonnan vásárolhatunk könyveket,
színház-, mozi-, múzeum- és hangver-
senyjegyeket. A fiesta programjai alkal-
mat adnak arra is, hogy a könyvtárosok
és a meghívott elõadók bemutassák az
egyre szélesebb körben használt inter-
netalkalmazások és közösségi oldalak le-
hetõségeit, a közösségépítés módozatait.
Azok a könyvtárak, amelyek az internet
csatornáit is használják használóik bevo-
nására, megtartására és aktivizálására,
programjaik során hangsúlyozzák saját
szerepük jelentõségét.”

2013-ban a regisztrált intézmények és
települések száma megközelítette a tava-
lyit: 298 regisztrált intézmény 228 tele-
pülésen, 1428 programmal várta az ér-
deklõdõket. Bács-Kiskun megye minden
szempontból kiemelkedik a megyék lis-
tájában: 68 település 76 intézménye vár-
ta a lakosságot 330 eseményen. 4816-an
látogatták meg ezeket a programokat, és
töltötték idejüket kiállításokon, elõadáso-
kon, gyermekprogramokon.
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Az idei témakörök a következõk vol-
tak:

• Közösségépítés a neten. A web 2.0 le-
hetõségeinek alkalmazása a könyvtári
területen (Facebook, Twitter, blogok
stb.)
• Veszélyek és biztonsági kérdések a
neten (adatvédelem, fogyasztóvédelem,
kriminológia stb.)
• Vásárlás a neten – praktikus kérdések
(könyvvásárlás, színházjegyvásárlás,
árukeresõ oldalak)
• E-ügyintézés, önképzés, tájékozódás
az internet segítségével
• Internetes játékok, totók
• Közösségépítés
• E-ügyintézés
• Játékok

A konferencián az infokommuniká-
ciós fejlesztésekrõl beszélt Kelemen Csa-
ba, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Infokommunikációért Felelõs Államtit-
kárságának fõosztályvezetõ-helyettese,
aki bepillantást engedett a szervezet szer-
kezetébe, feladataiba. Az Infokommu-
nikációért Felelõs Államtitkársághoz tar-
tozik a digitális készségek, a digitális
írástudás fejlesztése, az infrastruktúra-
fejlesztés, az állami e-szolgáltatások in-
formatikai hátterének megteremtése és a
digitális gazdaság.

Fontos feladat, hogy a számítógépet
legalább készségszinten használja a la-

kosság: a magyar népesség mintegy har-
madának nem természetes az internet
használata. Ennek az aránynak a javítását
érzik „missziójuknak” az államtitkárság
dolgozói. Ma úgy tûnik, a digitális írástu-
dás fejlesztésének területére átcsoporto-
sított jelentõs összegekkel részleges gyõ-
zelmet lehet aratni.

Ugyanakkor Magyarországon – a fõ-
osztályvezetõ-helyettes véleménye sze-
rint – nincsen elegendõ szakember, és
ezért nem jönnek hozzánk befektetni in-
formatikai cégek. Holott az infokommu-
nikációs szektor egyik jelentõs szerepe
pont az életminõség javításában rejlik.

Az EU 2020 IKT szektorral összefüg-
gõ célkitûzései és hazai helyzete: a kö-
vetkezõ hétéves ciklusban 30 Mbit/sec
sebességû internet legyen a háztartások
legnagyobb részében, és a digitális írás-
tudatlanság jelentõsen szoruljon vissza
hazánkban. A legnehezebb, hogy az em-
bereknek el kell magyarázni: életminõsé-
gük, életlehetõségeik javulnak, verseny-
képességük nõ a számítógép, az internet
megismerésével.

A magyar kormány és a Microsoft
miskolci megállapodásának keretében je-
lentõs összegeket fordítanak majd okta-
tásszervezésre és oktatásra. 2,5 milliárd
forint értékben kerül sor laptopok kiosz-
tására is. A projekt 20–30 ezer embert kí-
ván megcélozni, s jelenleg folyik az okta-
tás koncepciójának kidolgozása.

TÁMOP-pályázat keretében (TÁ-
MOP 2.1.2. nyelvi és informatikai kész-
ségfejlesztés pályázat) jelenleg az infor-
matikai kompetenciák fejlesztésére is 
lehetõség van. Az eddigi tapasztalatok
azt mutatják: a jövõben cél legyen a kü-
lönbözõ kompetenciákra külön kiírni pá-
lyázati lehetõségeket.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. április 7



Hazánkban nagyjából ezerötszáz 
e-Magyarország pont van jelenleg. Ezek-
nek egy része csupán „látszat-pont”, míg
mások nagyon is aktívan veszik ki részü-
ket a feladatokból. A fentebb említett
TÁMOP-pályázat kapcsán derült ki,
hogy az aktív pontok száma nagyjából
nyolcszáz, amelyek komolyan és tényle-
gesen képesek ebben a projektben részt
venni, megközelítõleg százezer ember
képzését, oktatását irányítani.

A tapasztalatok azt mutatják, a pro-
jektben részt vevõ jelentkezõk nagyobb
része inkább a nyelvi képzést választja,
kisebb hányaduk érdeklõdik az informa-
tika iránt.

Kelemen Csaba elmondta: a vállalko-
zások szintjén is nagy a digitális írástu-
datlanság, ennek csökkentése is feladatot
ró az államtitkárságra.

Minden korosztály fontos, de a kö-
lyök és ifjúsági korosztály a leginkább
érintett az internet használatában, és
ezért a leginkább kitett a veszélyeinek.
Errõl Schiroky Vilmostól, a Biztonságos
Böngészés program elnökétõl hallhat-
tunk elõadást.

Az elõadó felhívta a figyelmet arra,
hogy az internet veszélyeinek elkerülése
érdekében az alacsony napi fogyasztás a
célszerû gyermekeinknek; a szülõknek
többet kell foglalkozniuk velük, alterna-
tívát kell nyújtaniuk számukra. A gyere-

keket akkor lehet megvédeni, ha megta-
nítjuk nekik, mik a veszélyek, hogyan
kerülhetik ki azokat. A közösségi oldalak
remek közösségépítõk, de roppant veszé-
lyeket is rejtenek magukban, így megfe-
lelõ keretek között szabad csak gyerme-
keink lehetõvé tenni a látogatásukat. 
Akkor tehetünk a legtöbbet, ha kialakul a
bizalom, kiépül a megfelelõ kommuniká-
ció szülõ és gyermeke között. Ennek hiá-
nyában a kamasz, kiskamasz minden
interneten kapott információt elhisz
majd, hiszen nem tud kihez fordulni kér-
déseivel.

Lényeges lenne, hogy minden szülõ
legalább alapszinten értsen a számítógép-
hez és az internethez, hogy megértse a
gyermekek világát. A gyerekek nem fel-
tétlenül keresik a bajt, de az megtalálja
õket, és idõben fel kell vérteznünk õket
ellene. A tiltás nem segít.

A nyugdíjasok digitális írástudásának
fejlesztése jól halad, sõt! Már nem a ke-
vés érdeklõdõ a gond, hanem a nem meg-
felelõ számú internetoktatás. Nehéz a be-
iratkozás, nagy a túljelentkezés ezekre az
ingyenes vagy jelképes árú programokra.

Harmadik elõadóként Ütõ Kristóf
Benjámin jogi elõadó lépett a mikrofon-
hoz a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ható-
ság képviseletében, és az internetes ke-
reskedelem fogyasztóvédelmi kérdései-
rõl tartott élvezetes és hasznos elõadást.
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A webáruházak kiépített távértékesí-
tési rendszerek, ahol a szerzõdéskötés, a
vásárlás elektronikus úton megy végbe.
Egy-egy ilyen oldal nemcsak a cég elér-
hetõségeit, választékát mutatja meg, 
hanem az adott terméket meg is lehet vá-
sárolni. Ez különbözteti meg egy cég
honlapját a webáruháztól.

Az elektronikus kereskedelemnek ki-
dolgozott jogszabályi háttere van, amely
szabályozza az általános és a speciális
kérdéseket egyaránt. A speciális szabá-
lyozás ennél a vásárlási lehetõségnél
azért rendkívül fontos, mert az informá-
cióhiány komoly veszélyeket rejthet ma-
gában. Amíg egy üzletben megfoghatjuk
a terméket, kérdéseket tehetünk fel az el-
adónak, webáruháznál ezek a lehetõsé-
gek nincsenek meg. Fokozottan ügyelni
kell a fogyasztó védelmére. A speciális
szabályok megalkotásának célja az inter-
netes vásárlások ösztönzése volt. 

Ütõ Kristóf Benjámin hangsúlyozta: a
fogyasztóknak tájékozódniuk kell jogaik-
ról egy webáruházban történõ vásárlás
elõtt. Ilyen az Európai Unióban mûködõ
elállás joga. Bizonyos esetek kivételével
(például romlandó áru, higiéniai termék,
CD, DVD, szoftver vagy az egyedi, ké-
résre készített termék) a kereskedõ köte-
les a kiszállítás költségét és a vételárat

visszafizetni a vásárlónak, amennyiben
az eláll a vásárlástól. Természetesen en-
nek megfelelõ jogi szabályozása van.

Létezik az elõzetes tájékoztatási köte-
lezettség is, vagyis széles körû tájékozta-
tási kötelezettség terheli a kereskedõt. 
A weboldalon a szerzõdéskötés feltétele-
it is részletesen fel kell tüntetnie. 

Az elõzetes tájékoztatási kötelezett-
ség mellett utólagos tájékoztatási kötele-
zettség is terheli a kereskedõt: az írásbeli
tájékoztatást legkésõbb a termék átnyúj-
tásakor oda kell adnia a vásárlónak.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ható-
ság 2012-es (Budapesten és hét megyé-
ben zajlott) témavizsgálatának eredmé-
nyeirõl is kaptunk rövid tájékoztatást.
Százhatvanöt webáruházat vizsgáltak,
ahol száztizenhat esetében valamilyen
mértékû kifogással élt a hatóság. Ilyen
kifogás volt például az elállási jog korlá-
tozása, a hiányzó írásbeli megerõsítés
vagy a jótállási jegy hiánya. Elõfordult a
pontos ár hiánya is: vagy csak euróban
adták meg, vagy a nettó árat plusz az áfát
tüntették fel az oldalon.

A digitális nemzedék és a Netszótár
címmel tartotta meg elõadását Veszelszki
Ágnes, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Kar Mai
Magyar Nyelvi Tanszékének tanárse-
gédje.

Célja a digitális kommunikáció nyel-
vi vizsgálata, amelynek kereteiben 
különbözõ digilektusokat tárt fel. A digi-
lektus új nyelvváltozattípus a nyelvi vál-
tozatok rendszerében, ami kifejezetten az
internetes kommunikációra jellemzõ.
Kutatása során észrevette, hogy a fel-
használók a különbözõ szolgáltatóknál
(Facebook, Twitter stb.) más és más mó-
don fejezik ki magukat.
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A digilektusok mind pragmatikai,
mind fonetikai, grammatikai, szövegtani
vagy éppen lexikai szempontból eltérnek
egymástól. Ugyanakkor megfigyelhetõ
egy erõteljes nyelvi – fõleg angol nyelvi
– hatás is. Az utóbbi idõben pedig megje-
lentek az ún. netspecifikus akronímák is.
Ilyen például az OMG (Oh my God)
vagy a LOL (Laugh out loud) kifejezés.

Olyan új szóalkotások figyelhetõk
meg ezen a területen, mint a netologiz-
mus, az egoszörfözés, a szkájpolás és a
fészbúkgyanús fotó.

A Netszótár 2012 végén jelent meg.
Remélhetõleg hasznos segédeszköz lesz
a digitális írástudókkal való kommuniká-
cióban. 

Az elõadások után néhány könyvtár
képviselõje mesélte el tapasztalatait az
Internet Fiesta 2013-as rendezvényeivel
kapcsolatban. 

Ilyen volt a szolnoki Verseghy Ferenc
Könyvtár is, amelynek könyvtárosai há-

rom helyszínen, a Verseghy Ferenc
Könyvtárban, a Hild Viktor Könyvtárban
és a Szandaszõlõsi Fiókkönyvtárban
szerveztek programokat az érdeklõdõk-
nek. Felsorolásuk a teljesség igénye nél-
kül: improvizációs színház, számítógé-
pes játékok, ingyenes internethasználat,
filmvetítés, könyvkiállítás.

A negyvenöt éves paksi Pákolicz Ist-
ván Városi Könyvtár is aktív részese volt
a fiestának. Tizenhét rendezvénnyel vár-
ták a kikapcsolódni vágyó közönséget.
Ilyen volt például a versírópályázatuk
vagy a Nagyi-program is. Szerveztek 
ingyenes beiratkozást és amnesztiát is
hirdettek a késõ olvasóknak: ha vissza-
hozzák a könyveket, elengedik a felhal-
mozódott késedelmi díjat. Egy koncert
keretében Gyulai István paksi mûvész
megzenésített verseit adták elõ. Erre 
a hétre esett az ötödik könyvelhagyó 
nap is.

Törökszentmiklóson az Ipolyi Arnold
Könyvtár, Múzeum és Kulturális Köz-
pont vett részt ennek a hétnek az ese-
ményeiben: a minden második héten
megrendezett baba-mama klub, a gyerek-
foglalkozások mind az internet bevoná-
sával zajlottak ezen a hét napon. Az ez
iránt érdeklõdõknek bemutatták a NAVA,
a Nemzeti Audiovizuális Archívum szol-
gáltatásait. A Facebook világa címmel
megrendezett programon középiskolá-
soknak rendeztek filmvetítést többórás
könyvtárbemutató keretében. Könyvkiál-
lítást, az idõsek számára internettan-
folyamot szerveztek.

Budapesten harminchat helyszínen
zajlottak a rendezvények, többek között
az Országos Idegennyelvû Könyvtárban,
a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár-
ban, az Országos Mezõgazdasági Múze-
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um és Könyvtárban, illetve a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyv-
tárában és tagkönyvtáraiban.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár ré-
szérõl Farkas Péter volt az elõadó, aki
beszámolt nemcsak a központi könyvtár,
de a tagkönyvtárak rendezvényeirõl is.
Ilyenek voltak többek közt a rákoske-
resztúri könyvtár, a Dagály utcai könyv-
tár, a békásmegyeri könyvtár, a Pacsirta
utcai vagy a csepeli könyvtár és a lõrinci
nagykönyvtár eseményei.

A konferencia zárásaként Fodor Péter
elmondta: az az összefogás, amit a
könyvtárak bemutattak, egyfajta leképe-
zése annak, amire a könyvtárak képesek.
Ennek jó tere az Internet Fiesta. Az
Internet Fiesta nem követõprogram, ha-
nem elébe megy a problémáknak, és ez is
meghatározza az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség szerepvállalását.

Végül Fodor Péter és Dippold Péter (a
FSZEK Központi Könyvtár igazgatója,
az Internet Fiesta egyik szervezõje) átad-
ta az Internet Fiesta 2013. évi elismerése-
it is, melyeket a következõ könyvtárak
képviselõi vehettek át:

• a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár,
• a törökszentmiklósi Ipolyi Arnold
Könyvtár, Múzeum és Kulturális Köz-
pont,

• a paksi Pákolicz István Városi Könyv-
tár,
• a veszprémi Eötvös Károly Megyei
Könyvtár,
• a szegedi Somogyi Károly Városi és
Megyei Könyvtár,
• a székesfehérvári Vörösmarty Mihály
Könyvtár,
• a kecskeméti Katona József Megyei
Könyvtár,
• a debreceni Méliusz Juhász Péter
Könyvtár és
• a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár. ■
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