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Beszámoló  

a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma pályázati felhívására 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség pályázata keretében lezajlott 

Internet Fiesta programsorozatról 

2022. március 17-24. 

Pályázati azonosító: 208108-00026 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség kezdeményezésére 2022-ben már 23. alkalommal 

került sor az Internet Fiesta programsorozatára a magyar könyvtárakban.  

Ebben az évben az Informatikai és Könyvtári Szövetség Elnökség a Megoldjuk okosan! – 

Fókuszban az okosinternet témát javasolta a résztvevőknek.  

Témaköröknek ajánlottuk a naponkénti tematikához:  

Mesterséges intelligencia és a könyvtárak 

Digitális tudásfejlesztés 

Biztonság a fizikai és digitális térben 

Robotika, Big Data, Internet of Things, Blockchain 

Okos egészségügy, oktatás, társadalom 

A tudásmegosztás működtetése 

 

A rendezvények programtípusai ezúttal is adottak voltak:  

kiállítás 

játék, vetélkedő 

előadás, beszélgetés 

szolgáltatás bemutatása 

egyéb program 

akciók (ingyenes beiratkozás és/vagy internet használat,  
               késedelmi díj elengedése) 
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A felhívásra napról napra többen csatlakoztak, hogy részt vegyen a témák megvalósításában, 

az Internet nyújtotta lehetőségek népszerűsítésében.  

 

 

 

864 intézmény közel kétezer programot regisztrált, ami igazán nagyon jó eredmény.  

A legnépszerűbbek ezúttal is a minden korosztálynak szervezett események voltak (1029), 

illetve kiemelkedett a kölyök korosztály 529 programmal. Minden programtípusban találhattak 

érdekességeket az érdeklődők, de a legnagyobb kínálat a játékok, vetélkedők (919) közt volt. 

434-en különböző témákban előadásokat, beszélgetéseket szerveztek, ami szintén nagyon  
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sokszínű volt. A témakörök közül a digitális tudásfejlesztés lett a legnépszerűbb (662), de 

sokan próbálkoztak a mesterséges intelligencia és a könyvtárak kapcsolataira is választ 

keresni. Kiegyensúlyozott volt a biztonság s fizikai és digitális térben, a robotika, az okos 

egészségügy és a tudásmegosztás témakörökben szervezett programok száma.  

Ezúttal is Borsod-Abaúj-Zemplén megyében sikerült a legtöbb települést csatlakoztatni (347) 

ugyanakkor Bács-Kiskun megye könyvtáraiban került sor a legtöbb féle eseményre (298). 

Nagyon aktív volt Békés, Heves, és Fejér megye is.  

 

 

 

A zárókonferenciának a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Könyvtára adott helyet, és a 

személyes jelenlét mellet online közvetítés segítségével az ország minden pontjáról 

bekapcsolódhatott az érdeklődő közönség. A zárókonferencia szervezésében a Magyar 

Mezőgazdasági Múzeum Könyvtárán kívül a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár is részt vett.  

A 2022-ben megrendezett programsorozat fő témája, szlogenje:  



4 
 

Megoldjuk okosan! – Fókuszban az okosinternet 

A technológiai fejlődésnek köszönhetően a mindennapok részévé váltak az okoseszközök, és 

az internetes alkalmazásokon keresztül a mesterséges intelligencia. A könyvtárak és 

könyvtárosok számára elengedhetetlenül fontos, hogy a 21. század kihívásainak a 

tájékoztatásban és az információszolgáltatásban is kellően tájékozottak legyenek. A 

mesterséges intelligencia térhódítása és elérhető közelségbe kerülése teljesen behálózza a 

különböző területeket a kommunikációtól kezdve az orvostudományon keresztül a 

közlekedésig számtalan területen. Az Internet Fiesta zárókonferenciáján éppen a mesterséges 

intelligencia felhasználásának sokoldalúságát mutatták be a meghívott előadók. A 

könyvtárosok számára érdekes kitekintést adott a pragmatikus aspektusból megragadott témák. 

Lükőné Örsi Gabriella, a Magyra Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár könyvtári főigazgató-

helyettesének köszöntője után Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke 

megnyitójában elmondta, hogy az Internet Fiesta programsorozata rendkívül népszerű volt. 

Színes és sokrétű programokat állítottak össze az ország könyvtárai megyei szinttől a 

kistelepülésekig. Ebből látható az Internet Fiesta megrendezésének, illetve a változásokhoz 

való reziliens hozzáállás létjogosultsága.  Idén a konferencia, úgynevezett hibrid módon, került 

megrendezésre, azaz a személyes jelentét mellett online is követhető volt azok számára, akik 

nem tudtak a helyszínre, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárba (1012 Budapest, 

Attila út 93.) elutazni. Azoknak viszont, akik személyesen vettek részt a rendezvényen külön 

örömöt jelentett más kollégákkal találkozni, amire az elmúlt két évben a COVID-járvány miatt 

nem volt mód.  

Az első előadást dr. Szűts Zoltán, az Eszterházy Károly Református Egyetem dékánja, 

tanszékvezető egyetemi docense tartotta Eszközök a hatékony és eredményes kommunikációban 

– álhírek, közösségi média, tartalomszolgáltatók, könyvtárak címmel.  

A mesterséges intelligencia orvosi alkalmazásának lehetőségeiről dr. Devosa Iván, a Károli 

Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar adjunktusa beszélt. Bemutatta, hogy mennyire a 

jelenünkké vált az egykor még csak a tudományos fantasztikus művekben megjósolt 

mesterséges intelligencia az orvostudományban. Klinikai alkalmazáson belül pl. orvosi 

diagnosztikára alkalmas, vagy a másik nagy terület a folyamatos adagyűjtés és feldolgozás.  

Az eredeti programban Winkler Bea, az ÁTE Hutÿra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum 

igazgatója a Könyvtárosok és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról beszélt volna, de 

megbetegedett, és helyette Keleti Arthur kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság 
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Napja alapítója Madarat tolláról - Embert eszközéről: A Mesterséges Intelligencia biztonsági 

kihívásai, előnyei és emberi relációi címmel bepillantást nyújtott az informatikai biztonság 

ismeretlen hátterébe. Hogyan határozhatók meg a titkaink a kibertérben, milyen veszélyek 

fenyegetik az adatokat? Érdekes és elgondolkodtató kérdéseket vetett fel, hogyan használható 

a mesterséges intelligencia a védelmünkre vagy a megtévesztésünkre. Milyen morális 

dilemmákat hoz a felszínre? 

A hazai könyvtárak sikeres programjairól négy könyvtáros tartott beszámolót. 

Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója bevezetőjében felelevenítette az idén 

70 éves, első megyei könyvtár, azaz a Békés Megyei Könyvtár történetét. A továbbiakban 

kiemelte az Internet Fiestán sikeresen szereplő programjaikat, többek között  A 3D nyomtatás 

alapjai című foglalkozást, amelynek során a résztvevők megismerkedhettek a 3D-s 

nyomtatókkal, felhasználási lehetőségeikkel, a nyomtatás során használt anyagokkal, és egy 

ingyenes tervezőszoftverrel. A Figurafestés a Digilaborban elnevezésű program szépen rímel 

a 3D-s nyomtatásra, amelynek a kreatív oldalát mutatja be, nevezetesen ki lehet festeni a 

nyomtatott kis figurát. A RoboKvíz vetélkedőben a kvízkérdésekre beküldött helyes válaszok 

közül kisorsolt nyertesek egyike egy kiválasztott 3D-s formát festhetett ki, illetve a további 

helyes megfejtők között egy helyismereti könyvcsomagot sorsoltak ki. A robotokkal való 

barátkozás a Robotsimogatón történt, ezen a programon a Digilaborban található robotokat 

mutatták be a gyerekeknek. 

Dr. Kötél Emőke, a kecskeméti Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ 

igazgatója az intézmény programjait mutatta be. A mottó: Egy program – több korosztály, 

amelynek keretében Okoskodj velünk! – Intelligens tudásfejlesztés címmel interaktív könyvtári 

foglalkozás során adatbázisokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. 

A LEGO robotoktól az ipari és egyéb robotokig elnevezéssel robottechnikai bemutatót 

szervezett a könyvtár, amely előadással és interaktív beszélgetéssel egészült ki. 

A technikai téma oldására a kreatív közönségre is gondoltak a szervezők. „Okosan” élsz? 

Mutass példát! – Légy kreatív! Mit jelent számodra az „okos” élet? címmel fotópályázatot 

hirdettek meg, amelyből kiállítást rendeztek. 

Marton Gábor Márk, a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár KSZR munkatársa 

Információrobbanás, virtuális valóság, mesterséges intelligencia című előadásában bemutatta 

Digitális tudáspróba Google Űrlapon elnevezésű fejlesztését és a program lebonyolítását.  





AZ INTERNET FIESTA PILLANATKÉPEI – 2022 

 

  

KUNPESZÉR – Digitális tidásfejlesztés SZEGED – Hogyan működik az okostelefon? 

  

MOSONMAGYARÓVÁR – Adatbázisok a 

helyismereti kutatásban 
SZEKSZÁRD – Zaklatás a neten 

  

PÁSZTÓ – Verstanösvény QR-kódokkal BÉKÉSCSABA – Robotsimogató 

 



 
 

EGER – NetHelp GYOMAENDRŐD – Robokaland 

  

KISKUNFÉLEGYHÁZA – Robotika gyerekeknek ÉRSEKHALMA – E-ügyintézés a könyvtárban 

 
 

ALSÓNEMESAPÁTI – Internetbiztonságról 

gyerekeknek 

KAZINCBARCIKA – Szörfözz biztonságosan a 

neten! 

 
 



ZÁRÓKONFERENCIA – 2022. MÁRCIUS 24. 

  

KÖSZÖNTŐ 
Lükőné Örsi Gabriella 

 könyvtári főigazgatóhelyettes, 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 

A KONFERENCIA MEGNYITÁSA 
Ramháb Mária 

Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke 

 
 

SIKERES PROGRAMOK A HAZAI KÖNYVTÁRAKBAN 

Marton Gábor Márk könyvtáros, 

Székesfehérvár 

Rakonczás Szilvia megyei könyvtárigazgató, 

Békéscsaba 

  

OKLEVELEK ÉS AJÁNDÉKCSOMAG 
ÁTADÁSA A LEGEREDMÉNYESEBBEN 

SZERVEZŐ KÖNYVTÁRAKNAK 
Füstös János könyvtárigazgató, Csurgó 

AZ INTERNET FIESTA 2022. ÉVI OKLEVELE 

 


