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Beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma pályázati felhívására 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség pályázata keretében lezajlott 

Internet Fiesta rendezvénysorozatról 

2021. március 18 -  25. 

 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség kezdeményezésére 2021-ben már 22. alkalommal 

került sor az Internet Fiesta programsorozatára a magyar könyvtárakban, amely a Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár szervezésében megrendezett online zárókonferenciával ért véget.  

A 2021-ben megrendezett programsorozat fő témája, szlogenje:  

Digitális írástudás – Digitális tanulás – Könyvtár 

A COVID-19 járvány rádöbbentette a társadalmat, hogy a digitális tanulás felértékelődött, 

szerepe hirtelen hatványozottan megnőtt. A könyvtáraknak kulcsszerepe van a digitális 

tanuláshoz szükséges információk és módszertanok mindenki számára elérhetővé tételében, 

amit – többek között – a tudás megosztásával érhetünk el.  

2021. évben – a korábbi évekhez hasonlóan – minden napra javasolt az IKSZ elnöksége egy 

tematikát, a rendezvények típusait 

Rendezvények – témakörök szerint 
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Rendezvények - típusok szerint 

kiállítás 

játék, vetélkedő 

előadás, beszélgetés 

szolgáltatás bemutatása 

egyéb program 

 

 

Második éve, hogy a pandémia döntően a virtuális térbe kényszerítette az Internet Fiesta 

rendezvényeit- Igy is közel ezer könyvtár, 2320 rendezvénnyel jelentkezett, ami 22 %-os 

 növekedést mutat.  
 

 

                  

Ezúttal is eltérő volt a megyék településeinek intenzitása. Borsod megye nemcsak a 94%-os 

szervezettségével kimagasló, hanem a 337 kistelepülés részvétele is elismerésre méltó. 

Ugyancsak dicséretes Heves megye 68 % és Bács-Kiskun megye 66 %-os szervezettsége.  
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A regisztrált programok mindössze 2 %-a nem valósult meg, ami ebben a bizonytalan 

helyzetben szép eredmény. Sajnos a programok 10 %-ához nem történt meg a létszám 

regisztráció, így csak a rendezvények 88 %-ának van létszámadat. 

A programok minden korosztályt megszólítottak. Közel 13 ezren személyesen 

bekapcsolódtak, de a könyvtárak jelentős zárva tartása miatt a résztvevők 93 %-a online 

módon csatlakozott. Ez azt is mutatja, hogy az Internet Fiestának természetes közege a 

virtuális világ, bár fontosak a személyes jelenlétek is.  
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Ezúttal is elkészült az Internet Fiesta egységes arculata, plakát, oklevél, a legügyesebbek 

promóciós ajándék csomagban is részesültek.  
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1. Legeredményesebb könyvtárak 

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Apc 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest 

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Gödöllő 

Határ Győző Városi Könyvtár Gyomaendrőd 

Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Kiskunfélegyháza 

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény 

és Művelődési Központ 
Mezőberény 

Verseghy Ferenc Könyvtár Szolnok 

2. Legjobb ötletek 

Békés Megyei Könyvtár Békéscsaba 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Budapest 

József Attila Könyvtár Dunaújváros Dunaújváros 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza 

Csorba Győző Könyvtár Pécs 

Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján 

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Sárszentágota 

Seregélyesi Művelődési Ház és Könyvtár Seregélyes 

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Szatymaz 

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely Újsolt 

Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ Vásárosnamény 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Veszprém 

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zalaegerszeg 

3. Legaktívabb megyék 

Heves megye 
Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár 
Eger 

Bács-Kiskun megye 
Bács-Kiskun Megyei Katona 

József Könyvtár 
Kecskemét 

Borsod-Abaúj-

Zemplén megye 

II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtár 
Miskolc 

Csongrád-Csanád 

megye 

Somogyi Károly Városi és Megyei 

Könyvtár 
Szeged 

Fejér megye Vörösmarty Mihály Könyvtár Székesfehérvár 
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A zárókonferencián az előadók különböző aspektusokból villantották fel azokat a területeket, 

amelyekre érzékeny hatást gyakorol a kialakult helyzet, különös tekintettel a digitális tanulás, 

a könyvtár és az ember szerepére. A konferencia online platformon valósult meg a 

járványügyi megszorítások miatt. A kulturális, a generációs hatásokkal és az okoseszközök 

használatával kapcsolatos előadások után négy kiemelt könyvtár szakembere a különböző 

módszertanok alapján kidolgozott mintaprogramjaikból, jó gyakorlataikból adott ízelítőt. 

Dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatójának köszöntője után Ramháb 

Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke megnyitójában hangsúlyozta, hogy 

könyvtári keretek között mennyire megnőtt a virtuális szolgáltatások iránti igény. Ehhez a 

könyvtárosok hogyan tudják professzionálisan, az információt strukturáltan és rendszerezetten 

átadni. A könyvtárosok az Internet Fiesta programsorozatában olyan mintaprogramokat és jó 

gyakorlatokat állítottak össze, amelyben központi szerepe van a tudásátadásnak, a tanulásnak, 

a biztonságos internethasználatnak és az ismeretterjesztésnek. Mindezt a virtuális térre 

alapozva, hiszen a jelenlegi járványhelyzet miatt a könyvtárak a programsorozat ideje alatt 

zárva vagy részlegesen zárva tartottak.  
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Köszöntő / dr. Fodor Péter főigazgató, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

 

 

 

A konferencia megnyitása / Ramháb Mária elnök, Informatikai és Könyvtári Szövetség 
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Egy kattintásra a kultúra: szolgáltatáscentrikus tartalomfejlesztések a KDS 2.0-ban címmel 

Bánki Zsolt, a Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális Bölcsészeti Központ igazgatója tartott 

előadást. A közgyűjtemények digitális stratégiájának továbbfejlesztéséről beszélt. 

Bánki Zsolt, a Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális Bölcsészeti Központ igazgatója 

Steigervald Krisztián generációkutató A Z és Alfa generáció tanulási szokásai – Milyen 

tanulságok vonhatók le az online oktatásból? című előadásában elemezte a generációs 

különbségeket, amelyekkel a mai korban szembe kell néznünk. A közoktatásban résztvevő 

gyerekek már digitális bennszülötteknek számítanak, míg az őket tanítók többsége a múlt 

évezredben járt iskolába. Ez a helyzet alapvetően megváltoztatja a generációk közötti 

kommunikáció módját és eszközeit. 

 

  

 

 

 

 

 

Steigervald Krisztián generációkutató 
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Németh Szilvia könyvtárostanár a Tanulást támogató applikációk a középiskolákban című 

előadásában a Z generációs tanulók sajátosságaiból kiindulva bemutatta, hogy az oktatásban 

milyen hasznos applikációk alkalmazhatók, amelyeket könyvtárostanárként a gyakorlatban 

rendszeresen használ. Ezzel az oktatásban a hagyományos, frontális tanítás kereteiből kilépve 

a játékosításra, az együttműködésre, a tudásmegosztásra és a kreativitásra helyezi a hangsúlyt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Németh Szilvia könyvtárostanár 

Az előadások után Körkép: az online oktatást támogató szolgáltatások gyakorlata a hazai 

könyvtárakban összefoglaló cím alatt négy könyvtár, illetve könyvtáros mutatta be egy-egy jó 

gyakorlatát. 

Elsőként Gajdó Ágnes, a Ráckeresztúri Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

könyvtárosa Értékőrzés, értékteremtés a digitális világban Ráckeresztúron címmel 

összefoglalást adott arról, hogy a digitális írástudás fejlesztésével hányféle területet lehet 

érdekessé tenni a diákok számára. Tanulást segítő programokat, kvízeket, totójátékot 

fejlesztettek a magyar nyelv és irodalom témáira, a helytörténeti gyűjtemény népszerűsítésére. 

Nem utolsó sorban a könyvtár értékteremtő, -megőrző szerepéről és az értéktárral való 

kapcsolatáról beszélt. 
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Gajdó Ágnes, a Ráckeresztúri Könyvtári, Információs és Közösségi Hely könyvtárosa 

A következő előadó Virág Barnabás, a Bács-Kiskun megyei Katona József Könyvtár 

könyvtárosa Kecskemét, az iskolaváros – Fejezetek Kecskemét iskola- és oktatástörténetéből a 

Digitális Világunk portálon címmel bemutatta Kecskemét kulturális és művelődéstörténeti 

életét, amelyet a digital.kjmk.hu oldalon gyűjtöttek csokorba a felhasználók számára. 

Kecskemét városában elengedhetetlen a zene és a zeneoktatásról beszélni, amit a Városi 

Zeneiskola történetével illusztrált. 

 

 

 

 

 

 

 

Virág Barnabás a Bács-Kiskun megyei Katona József Könyvtár könyvtárosa 

Farkas Ferenc Olvasószolgálati osztályvezető a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

tanulástámogató szolgáltatásait ismertette A Skype-ügyelettől a pedagógus webináriumig 

címmel. Felvezetésként a járványhelyzet elmúlt évét összegző adatok alapján rámutatott, 

mekkora igény támadt az olvasók és a könyvtár részéről egyaránt a távolról elérhető 

szolgáltatások iránt. Ebbe beletartozik az online olvasói státusz bevezetése, az adatbázisok 

használata éppen úgy, ahogy a digitális könyvtárhoz készült oktatóvideók vagy távsegítség. 
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Felhívta a zene- és irodalomoktatásban használható tartalmakra, és hangsúlyozta mennyire 

támogatja a könyvtár a pedagógusok munkáját. A jövőbeli tervekhez tartozik, hogy a 

könyvtár a NAT-hoz igazodó foglalkozásokat dolgozzon ki. 

Farkas Ferenc, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Olvasószolgálati osztályvezető 

Végül Szécsényi Orsolya, az egri Bródy Sándor Könyvtár könyvtárosa Egri városfoglalás 

elnevezésű digitális játék a Heves Téka Digit pályázat keretében született meg. A városnéző 

és helytörténeti játék 6 útvonalat és 50 állomást foglal magában, amelyet leírások és kérdések 

gazdagítanak. A játékot oktatási tartalmak és módszertani segédanyagok támogatnak, illetve a 

pedagógusok számára háttérismeretet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedekovits Tamás moderátor a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtárosa 

és Szécsényi Orsolya, az egri Bródy Sándor Könyvtár könyvtárosa 

 

A konferencia lezárásaként Ramháb Mária, az IKSZ elnöke a legérdekesebb programokat 

rendező könyvtárakat oklevéllel díjazta, az átadásra virtuálisan került sor.  





Pár kép a könyvtárak programjaiból 

  



  



 


