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Március 19. és 26. között immár tizenha-
todik alkalommal csatlakozott az Internet
Fiestához a Békés Megyei Könyvtár, vál-
tozatos programokat kínálva az érdeklõ-
dõknek. Az eseményekrõl a könyvtár
honlapján, szórólapokon, valamint a fies-
ta.kjmk.hu weboldalon is tájékozódhat-
tak az olvasók. A megvalósult programok
minden korosztálynak igényes kikapcso-
lódást nyújtottak, a nagymamáktól a leg-
ifjabbakig bárki találthatott az érdeklõdé-
sének megfelelõ programot.

Kezdjük talán a legfiatalabb korosz-
tállyal: a gyermekkönyvtárosok egy 
valóban remek programmal várták a kis-
iskolásokat, izgalmas és örömteli pillana-
tokat szerezve diákoknak, pedagógusok-
nak és könyvtárosoknak egyaránt.
Bookológia a könyvtárban! A Semmel-
weis-emlékév kapcsán eddig három alka-
lommal vártunk vendégeket a Booko-
lógia címû foglalkozásra. A program cél-
ja az volt, hogy érdekesen, játékokkal
tarkítva növeljük a gyerekek „orvostudo-
mánnyal” kapcsolatos ismereteit.
A résztvevõ osztályok gyermekeit öt
„orvoscsoportra” osztottuk: ortopéd
szakorvosok, traumatológusok, laborán-
sok, szemészek, bõrgyógyászok. A kór-
házként berendezett teremben minden
szakterületnek megvolt a maga helye és
három feladata, amit meg kellett oldani-
uk. Voltak közöttük ismeretbõvítõ ke-
resztrejtvények, szókeresõk, kirakók, de
aktív részvételt kívánó feladatok is: a
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bõrgyógyászaton például öt dobozban
helyeztünk el két-két tárgyat, amelyeket
tapogatás alapján kellett felismerni. 
A szemészeten tükörírással írt kérdések-
re kellett válaszolni, az ortopédián pedig
festékes talplenyomat alapján állapítot-
tuk meg, kinek van lúdtalpa. A sikeresen
megoldott feladatokért a csoportok egy
belsõ szervrõl készült képet kaphattak,
amit egy olyan kartonra ragaszthattak fel,
amire korábban a tanító nénit körberaj-
zoltuk. Aki nagyon gyors volt, további
olvasnivalót és kérdéseket kapott, s ha jól
válaszolt, újabb szerveket kaphatott. 

A megközelítõleg egyórás foglalkozás
végére a tanító nénit ábrázoló rajzra fel-
kerültek a szervek: agy, szem, nyelv, szív,
tüdõ, vese, máj stb. Az Internet Fiestához
kapcsolódva hasznos és érdekes
weboldalak bemutatására is sor került a
játékban, például az egyszervolt.hu
egészséggel kapcsolatos verseit, meséit
néztük meg. A gyerekek és a pedagógu-
sok is nagyon pozitív élményekkel men-
tek vissza az iskolába a játék után, és
több kis „orvos” is köszönetét fejezte ki,
hogy eljöhetett.

Bárki részt vehetett a Békés Megyei
Könyvtár idei Fiesta-pályázatain: így a
Coub-videopályázat és a Selfie a kedvenc

könyvemmel pályázatokon. A könyv-
tár, az internet népszerûsítése volt a cél
digitális video- és képi anyag rögzítésé-
vel. A Coub technika lényege, hogy kb.
10 mp-es videók önmagukat ismételve
igyekeznek megragadni a téma legjel-
lemzõbb vonásait; ötletesen, humorosan,
és talán leginkább emlékezetesen.

A pályázatok mellett Ki mit tud Békés
megyérõl? valamint Fiesta Kvíz 15+1
címmel hirdetett a könyvtár online vetél-
kedõket. A kvíz kérdései a hétköznapi
internethasználattal kapcsolatos kérdések
megválaszolására invitálták a játékos

kedvû olvasókat. A pályázatok
nyertesei és a játékokat helyesen
megfejtõk között egy-egy table-
tet sorsolt ki a könyvtár.

Az elõadások közül kiemel-
kedõ volt Keleti Arthur Jarvis: 
A vasember számítógépe.
Kibervédelem most és a jövõben
címû elõadása, amelyre közép-
iskolások érkeztek szép szám-
ban. A téma elsõsorban az adat-
védelem volt: hogyan és mire

ügyeljünk a személyes adataink bizton-
sága érdekében, de rendkívül érdekes jö-
võt vázolt fel az elõadó a jövõt meghatá-
rozó, életünket behálózó fejlett digitális
társadalmunkról. Az elõadás anyagát
rögzítettük, így a továbbiakban a Megyei
Könyvtár Elektronikus könyvtárának se-
gítségével hozzáférhetõ vált. 

A jövõ mellett a múlt és a hagyomá-
nyok õrzése is helyet kapott a programok
között: Hagyományõrzés az Interneten.
Mentsük meg Békéscsaba legöregebb la-
kóépületét címmel. Az elõadás a Békés-
csabai Hagyományõrzõ Kulturális Kör
közremûködésével valósult meg, elsõsor-
ban az aktív és nyugdíjas korosztály rész-
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vételével. Az est során Békéscsaba hely-
ismereti értékei, legöregebb lakóházai is
terítékre kerültek.

A programsorozat talán, egyik legje-
lentõsebb rendezvénye a Napfogyatkozás
volt Hegedüs Tibor csillagász köz-
remûködésével. Több helyszínen és 
idõpontban volt érdemes felkeresni eze-
ket a programokat. Március 19-én, az 
esti órákban, teleszkópos távcsõ segítsé-
gével a Jupiter és Vénusz bolygókat ve-
hették szemügyre a megjelentek. Majd
másnap a részleges napfogyatkozás ré-
szesei lehettek az érdeklõdõk: óvodai és
iskolai csoportok, járókelõk, valamint a
Lencsési Könyvtár és a Batsányi úti fiók-
könyvtár olvasó is.

Szintén látványos program volt a Gé-
pészeti és Számítástechnikai Szakközép-
iskola LEGO-robot bemutatója március
19–21. között. Az iskola diákjai LEGO-
ból építették és számítógép, internet se-
gítségével, távirányítással mûködtették a
robotokat. A gyerekek számára különö-
sen érdekes volt ez a bemutató, de a fel-

nõttek is szívesen megálltak és kérdeztek
a fejlesztésrõl.

A Békés Megyei Könyvtár az Internet
Fiesta idején is készített külön, a témák-
hoz kapcsolódó könyvkiemeléseket, iro-
dalomjegyzékeket – ráirányítva az olva-
sók figyelmét a könyvtár állományában
megtalálható és kikölcsönözhetõ köny-
vekre is. Remek lehetõség volt az online
konferencia a szegedi Somogyi Károly
Városi és Megyei Könyvtár könyvtárosa-
ival, hogy néhány rövidebb, helytörténeti
elõadás erejéig összekapcsolódjon a két
helyszín, népszerûsítve ezt a fajta kap-
csolattartási formát is.

Köszönjük az NKA és az IKSZ támo-
gatását, hogy lehetõvé tette a programok
megvalósítást! Várjuk a következõ alkal-
mat! ■
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