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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség egyik legnagyobb hatású országos projektje az
Internet Fiesta. Két évtizede minden márciusban az internet minél szélesebb körben történő
népszerűsítése kerül a könyvtári események középpontjába.
A hazai könyvtárak 2020 tavaszán is nagyon sokféle ötlettel készültek az Internet Fiesta
programsorozatára. A kialakult járványügyi helyzet azonban jelentősen érintette ezt a
népszerű kezdeményezést is. A 46/2020 számú kormányrendelet (2020. március 16.)
megtiltotta a könyvtárak látogatását, így a személyes megjelenést igénylő programok
elmaradtak. Ugyanakkor sokan terveztek internetes fejtörőket, játékokat, és sok intézmény
használta ki technikai adottságait, hogy online formában megossza előadásait, bemutatóit a
közönséggel. Az eredetileg egy hétre tervezett programot meghosszabbítottuk, így 2020.
március 19 – szeptember 30. között volt lehetőség csatlakozni a Fiestához.
A 2020. évi Internet Fiesta programsorozat fő témája, szlogenje az Okos város – Okos
könyvtár volt. A már meghirdetett programok egy részét sikerült áttenni a virtuális térbe, így
azok több olvasóhoz is eljutottak a könyvtárak zárvatartásának ellenére is.
A projekt témakörei:


Okos könyvtárak; digitális tudásfejlesztés



Biztonság a fizikai és digitális térben



Robotika; mesterséges intelligencia



„Okos” egészségügy, oktatás



„Okos”-an a fenntarthatóságért

A témákhoz előadásokkal, játékokkal, bemutatókkal lehetett csatlakozni.
Folyamatosan megújuló programsorozatunk célja mindig is az internet felhasználási
lehetőségeinek széles körű bemutatása volt. A kezdetekben kitűzött cél – a digitális írástudás
terjesztése – mellett lényeges feladatnak tekintettük az interneten található tudás bemutatását,
rendszerezését, a legújabb technikai eszközök nyújtotta lehetőségek megismertetését, a
biztonságos internethasználat tanítását. 2020-ban külön kihívást jelentett a könyvtárosoknak
az is, hogy úgy kellett az értékes információkat, érdekes feladatokat átadni, hogy nem volt
személyes kontaktus. A kollégák hamar ráéreztek erre a munkára, így elmondhatjuk, hogy ez
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az Internet Fiesta ismét új lehetőségekkel, friss ismerettel, játékokkal látta el a bekapcsolódó
olvasókat.
A Fiesta központi témájához csatlakozva 789 kisebb és nagyobb – községi, városi, megyei,
iskolai vagy egyetemi – könyvtár és könyvtári szolgáltatóhely népszerűsítette internet-alapú
szolgáltatásait. A meghosszabbított időkeret lehetőséget adott arra is, hogy hónapról hónapra
az év jeles napjaihoz, kiemelkedő helyi eseményekhez kapcsolódva kerüljenek fel online
tartalmak a világhálóra. Ezzel a könyvtárak nem csupán az iskolán kívüli oktatáshoz
nyújtottak kapaszkodót a pedagógusoknak és a családoknak, de hozzájárultak a mentális
egészség megőrzéséhez is, hiszen ezekben a hónapokban sokan jóval több időt tartózkodtak
az otthonukban, többet használták a netes felületen található szórakozásokat is.
Okos város - Okos könyvtár
Az okos város olyan település vagy település csoport, amely természeti és épített környezetét,
digitális infrastruktúráját, valamint a területén elérhető szolgáltatások minőségét és gazdasági
hatékonyságát korszerű és innovatív információtechnológiák alkalmazásával, fenntartható
módon, lakosainak fokozott bevonásával fejleszti.
A programsorozat célja a mindennapjaink részévé vált digitális írástudás fejlesztése,
terjesztése, az internet sokféle felhasználási lehetőségének bemutatása, a figyelem ráirányítása
a digitális biztonság fontosságára.
Kiemelten törekedtünk a közgyűjtemények digitális tartalmainak népszerűsítésére, az
oktatásban,

a

kutatásban,

a

szabadidős

tevékenységek

során

betöltött

szerepük

hangsúlyozására. Ösztönöztük a digitális technológia, az okos eszközök alkotó használatát.
Programnépszerűsítés
A programsorozatról hagyományosan egy külön honlapon (http://fiesta.kjmk.hu/) adtunk
naprakész információt a könyvtáraknak, a lakosságnak és a sajtónak. Ezt a Katona József
Könyvtár működtette. A könyvtárak az adatbázis feltöltését, a regisztrációt, a statisztikai
adatok rögzítését, a fotók megosztását most is önállóan végezték. Az adatbázis többféle
szempont szerinti keresésre adott lehetőséget.
A honlapon a helyi online események hirdetéséhez, saját plakátok tervezéséhez a központi
logót, és biankó anyagokat többféle formátumban is hozzáférhetővé tettük. Mivel a látogatók
személyes megjelenésre nem számíthattunk, a nyomdai termékeket 2021-ben nem készíttettük
el. A Zárókonferenciára betervezett kiadásokat (mint terembérlet, csoportos étkezés)

3

átcsoportosítottuk a reklám és propaganda költségekre. Ezeket a Fiestához kötődő, de
általánosan használható pr. anyagokat a legaktívabb könyvtárak használhatták fel.

Zárókonferencia
A 2020 március végére, a könyvtárosok számára tervezett szakmai konferencia az online térbe
került. Az előadásokat a fiesta honlapján tettük elérhetővé, így azt bárki megnézhette.
Regisztrációhoz nem volt kötött, de fel lehetett iratkozni, így 94 könyvtárost tudtunk
rögzíteni.
Az előadásokat 2020. március 25-től lehetett megtekinteni.
Fő téma: Okos város – Okos könyvtár
Előadások:


Okos könyvtárakkal az okos közösségekért
-

Kovácsné Koreny Ágnes, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatóhelyettese



Olvasókkal az olvasókért – közösségi tartalomfejlesztés a könyvtárakban
-

Moldován István, az Országos Széchenyi Könyvtár E-könyvtári Szolgáltatások
Osztályának vezetője



Digitális átállás a könyvtárban
-

Dr. Komló Csaba, az Eszterházy Károly Egyetemi Médiainformatikai Intézet,
Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék adjunktusa



Robotika a könyvtárban
-

Piri Ildikó, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese

Az Internet Fiesta 2020-as programsorozatához 703 településen 789 intézmény, 1896
programmal csatlakozott. A regisztrációt követően, a könyvtárak zárvatartása miatt mindössze
280 programot nem tudtak megvalósítani a szervezők.
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Programok, intézmények, települések
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A megyei jogú városi könyvtáraktól a kistelepülési iskolai és községi könyvtárakig
csatlakoztak ebben az évben is a programhoz. A megyék eltérő intenzitással szervezték a
programokat, hasonlóan az elmúlt évekhez.

Programok száma megyékre bontva
577

269

5

Zala

Veszprém

41 23 37
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10 27
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5 11

Somogy

171
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Győr-Moson-Sopron
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10 3

Fejér
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Borsod-Abaúj-…

Békés

Baranya

Bács-Kiskun

10

Budapest

220 203

A programok legtöbbje minden korosztály számára lettek szervezve:

Összes program célközönség szerint
Kölyök
384
20%
Tini
146
8%

Minden
korosztály
1 082
57%

Nagyi
69
4%

Felnőtt
215
11%

Témaköröket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a legtöbb programot az „Okos könyvtárak,
digitális tudásfejlesztés” köré szervezték a könyvtárak.
Összes program témakör szerint
Okos könyvtárak; digitális tudásfejlesztés
Biztonság a digitális térben
Robotika; mesterséges intelligencia
„Okos” egészségügy, oktatás
„Okos”-an a fenntarthatóságért

1215
322
42
93
223

Országos szinten sokféle játékot is hirdettünk. A minden évben megszervezett játékokon felül,
idén a speciális helyzetre való tekintettel újabb érdekes feladatokkal is találkozhattak az
olvasók.
A már évek óta hagyományos játékainkat egészen szeptemberig több fordulón keresztül
követhették nyomon.


Írjuk jól! (8 forduló)



Net totó (5 forduló)



Babákról mamáknak(8 forduló)



Olvasó Nyuli – (8 forduló)
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Cseppecske / Csepptől az óceánig



Görögök 100

Új játékok, amit 2020-ban játszhattak még az olvasók:


Mesterséges intelligenciák az ókortól napjainkig /Eötvös Károly Megyei Könyvtár,
Veszprém/



Irodalmi kvíz – elsősorban érettségizőknek /II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár, Miskolc/



Virtuális kiállításhoz tartozó kvízjáték /Somogyi Könyvtár, Szeged/



Huszka Jenő Szegeden – kvízjáték /Somogyi Könyvtár, Szeged/



Magyarország kvíz /Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, Imrehegy (alig 700 fős
KSZR település)/

Több, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szakmai előadást is elérhettek az érdeklődők
a fiesta honlapjáról. Ezek a következők voltak:


Mire jó az Ügyfélkapu? (130 megtekintés)



Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) – egy személy egészségügyi
dokumentumainak lekérdezése (736 megtekintés)



Földhivatali Szolgáltatás - Tulajdoni lap – nem hivatalos tulajdoni lap másolat
lekérdezése egy ingatlanról (68 megtekintés)



eSZJA Adóbevallás – a NAV által készítette elektronikus adóbevallás megtekintése
(554 megtekintés)



Adatigénylés a Jármű Szolgáltatási Platformon – saját autónk adatainak lekérdezése
(35 megtekintés)

Ezek közül az EESZT bemutatása lett a legnépszerűbb a nézők körében.
A személyes robotika, illetve a 3D nyomtatás lehetőségeit bemutató foglalkozásoknak videós
változatait elkészítettük. Mindkét videóhoz minden eszköz biztosított volt, így technikai
nehézségek nélkül sikerültek a felvételek.
A robotikával foglalkozó kisfilm két részből állt: egy előadásból a robotika történetéből,
illetve a gyakorlati bemutatót helyettesítő eszközismertetésből, amely ízelítőt adott a későbbi
személyes, mélyebb ismeretátadást célzó eseményből. (233 megtekintés)
A 3D nyomtatást bemutató videóban a már használatba vett CraftBot Plus nyomtató, és a 3D
szkenner lett bemutatva, előbbi működés közben is. A videó kitért a három dimenziós
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nyomtatás gyakorlati lehetőségeire, akár a könyvtári környezeten kívül is. Ezen kívül a bárki
által kipróbálható online tervező, a TinkerCad bemutatása is megtörtént. (259 megtekintés)
A programokon való részvételi adatok nem tükrözik az interneten csatlakozott olvasók
számát, ennek mérése technikailag nem volt mindenütt megoldható.

Néhány érdekesség az online programok közül:

Digitális angol

Baja

KulTúra borsodi tájakon – Online játék

Borsod-Abaúj Zemplén megye

Fekete István nyomában

Cibakháza

Keressünk könnyedén, online, otthonról

Cserkeszőlő

Mesél a könyvtáros

Dunaújváros

Virtuális évkönyv gyerekeknek

Eger

Mesekvíz

Gödöllő

A MEK használata

Járdánháza

Online séta

Kalocsa

Levelek otthonról

Kiskunmajsa

Teszteld a digitális tudásod

Lánycsók

Te kinek és mit üzennél a húsvéti nyuszival?

Mezőnagymihály
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Képek az Internet Fiesta 2020. programsorozatról
Okos könyvtár okos eszközökkel – QR kódos játék

Internet Fiesta 2020. honlapja

Helyszín: Csanádpalota

http://fiesta.kjmk.hu

Internet Fiesta ZÁRÓKONFERENCIA előadás
Robotika a könyvtárban
Készítette: Piri Ildikó
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Online totók, játékok, előadások
Internetbiztonsági TOTÓ

Kaffka nap

Készítette: Bródy Sándor Megyei és Városi

Készítette: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi

Könyvtár, Eger

Könyvtár, Miskolc

Cool Túra az építészet világában

„Okos” - fejtés

Készítette: József Attila Megyei és Városi

Készítette: Vörösmarty Mihály Könyvtár,

Könyvtár, Tatabánya

Székesfehérvár

11

