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Könyvtár közös játékáró!
és a gyõr

2000-ben, az olvasás évében, Keresd a könyvtár-
ban! Olvass velünk! címmel könyvtárhasználati
vetélkedõt hirdetett a Fejér Megyei Hírlap és a
székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei
Könyvtár általános iskolák felsõ tagozatos tanu-
lói számára -nagy sikerrel.

Nyerge.'i Csaba, a KisaIföld fõszerkesztõje is
értesült erró1 a nemes kezdeményezésró1, és 2003-
ban felajánlotta könyvtárunk számára az együtt-
múKödés lehetõségét egy hasonló jellegû vetélke-
dõ megszervezésében. A játék anyagi feltételeit
pályázat útján és sok támogató megkereséséveI
sikerült biztosítania a KisaIföldnek. Fõvédnöke
Hiller István kulturális miniszter lett, akinek me-
gyei kötõdése is hozzájárult a sikerhez. Kiemelt
támogatók voltak: a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma, a Garfield és Snoopy Magazin és a
Park Kiadó, de támogatta kezdeményezésünket a
Bagolyvár, a Hazánk Kiadó, a Móra Kiadó, vala-
mint a Music Dome Zene- és Könyváruház is. Így
a verseny résztvevõi és segítõi összesen egymillió
forint értékû könyv jutalomban részesülhettek.

A verseny lebonyolításának rendjében a szé-
kesfehérvári példát követtük, céljaink azonban
mások voltak: amíg óK egy általános mûveltségi
és könyvtárhasználati vetélkedõt szerveztek, m_i a
helyi témákat helyeztük elõtérbe. Három fontos
célkitûzésünk volt ezzel:

.Gyõr-Moson-Sopron megye természeti és
történelmi értékeinek, irodalmi és néprajzi hagyo-
mányainak széles körû megismertetése;

.a megyéró1 szóló helyismereti kiadványok

népszerûsítése;
.az olvasás megszerettetése és a tanulók

könyvtárhasználati ismereteinek gyarapítása.
Az akció elóKészítéseként elõször felhívást

intéztünk az általános iskolák és a gimnáziumok
tíz-tizennégy éves tanulóihoz, valamint a megye
könyvtáraihoz. A versenyben ötfõs csapatok ve-
hettek részt, a nevezé si lap beküldésével. Isko-
lánként több csapat is nevezhetett.

A vetélkedõ hat fordulóból állt. A tíz-tíz kér-
désbó1 álló kérdéssorok kéthetente, szerdánként
jelentek meg a Kisaiföldben, és minden alkalom-
mal egy-egy híres személy (Soma, Karda Beáta,

Koltai Róbert, Lang Györgyi, Vujity Tvrtko,
Pachmann Péter) vallott könyvélményeirõl az

újság hasábjain. .
A kérdéseket könyvtárunk munkatársai állítot-

ták össze, a témakörök az alábbi soITendben kö-
vették egymást: Gyõr-Moson-Sopron megye ter-
mészeti értékei, történeténe~ kiemelkeciõ esemé-
nyei, néprajzi hagyományai, irodaJmi, illetve
mûvészeti öröksége, valamint emlékheJyei.

A kérdések megválaszolására egy hét állt a
csapatok rendelkezésére. Elõre közöltük az aján-
lott irodalmat, ami segített a kérdések meg vála-
szolásában. Csak azokat a válaszokat fogadtuk
el, amelyeket a megadott határidõig postára ad-
tak, és feltétel volt, hogy minden fordulóra vála-
szolni kellett. A Kisaiföldben kéthetente közöltük
az elõzõ forduló megfejtéseit, és az újság több, a
vetélkedóoen részt vevõ csapatot is bemutatott.

Bennünket is meglepett, mennyire nagy volt
az érdeklõdés és a lelkesedés: 452 csapat, azaz
több miht 2200 diák jelentkezett! A megye könyv-
táraiban heteken keresztüJ több százan kutattak,
fellendüJt az olvasás iránti kedv. Több könyvtá-
ros most döbbent rá arra, hogy az ajánlott iroda-
lom -a megye ismeretéhez nehezen nélküJözhe-
tõ kézikönyv, szöveggyûjtemény -hiányzik a
gyûjteményébõl, és igyekezett beszerezni azt.

A fordulónként beküJdött több száz, összessé-
gében több ezer beérkezett megoldás sor javítása
komoly feladatot jelentett a hatfõs szervezõ cso-
port tagjai számára, de mindannyian örömmel és
egymást lelkesítve végeztük -többnyire otthon,
este és hétvégén -ezt a munkát. Szinte a jelsza-
vunkká vált: Olvasni jól

A 2003 szeptemberétó1 decemberéig tartó ve-
télkedõsorozat végére rendkívüJ szoros verseny
alakult ki: a 452 induló csapatból 325-en fejezték
be a küzdelmet, azaz küJdték vissza mind a hat
forduló megoldásait. 184 csapat ért el legalább
90 százalékos teljesítményt, azaz 378 pontot a
420-ból. Az elsõ 99 helyezett neve mellett 400
vagy annál több pont szerepel. A városi és falusi
diákok egyaránt jól szerepeltek, s a legjobbak
között a megye n1inden tájegysége képviseltette
magát. A játék hozzájárult a gyerekek könyvtár-
használati ismereteinek bõvüJéséhez, ráirányította
a figyelmet a helyi kötõdések fontosságára és a
csapatszellem szükségességére is.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre egy gála-
mûsor keretében 2004. január 23-án kerüJt sor a
gyõri Bartók BéJa Meflvei MûveJõciési Központ-~
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ban. Ide a legjobban teljesítõ 39 csapat tagjai és
felkészítõik kaptak meghívást. Jutalmaztuk a leg-

eredményesebben segítõ könyvtárakat, felkészítõ
pedagógusokat és könyvtárosokat is. Gyõr-
Moson-Sopron Megye Közgyú1ése egy különdí-
jat is felajánlott: ezt Szabó Miklós, a megyei köz-
gyú1és alelnöke a bõsárkán.vi Eötvö,\' Józse! Álta-
lános Iskolának adhatta át, mivel az intézmény
nyolc csapata került a díjazottak közé! A gálaes-
ten fellépett a Szélkiáltó zenekar és a Help együt-
tes is, nagy örömet okozva a hálás közönségnek.

Rendkívül jó kapcsolat alakult ki a Kisfaludy
Károly Megyei Könyvtár és a Kisaiföld között a
játék során, és reméljük, hogy késóob folytatni
tudjuk majd ezt a sikeres akciósorozatot.

2004 tavaszán egy szakmai konferenciát sze-
retnénk szervezni a vetélkedõsorozatban részt
vevõ iskolák és könyvtárak számára, ahol össze-
geznénk tapasztalatainkat. Ide várjuk Nagy Attila
olvasáskutatót is, hiszen az egész vetélkedõsorozat
szellemi atyjának õt tekinthetjük, mert egy, a Kisal-
földben vele készült interjú adta a játék ötletét.

Köszönjük mindenkinek a részvételt, a támo-
gatást, és reméljük, hogy az olvasási kedvét senki
nem veszíti el, hisz a "könyv az a porszem, amiben
benne van az egész világegyetem".

együtt teszik. Az ELTE Természettudományi
Karának számítógépterme vasárnap tizenegy órá-
tól benépesült és zsibongó piaccá változott. Hat-

vannégy páros jelentkezett, mindegyikük egy
szaktanárok által összeállított feladatsort kapott.
A legfiatalabb versenyzõ négy és fél éves, míg a

legidõsebb hetvennyolc esztendõs volt.
A vetélkedést Nagy Anikó hatvankét éves nyu-

galmazott bibliográfus, budapesti nagymama és
nyolcéves unokája, Nagy Zita Dorottya nyerte..."
(MTI)

Szerkesztõségünk megkérdezte Nagy Anikót
személyes élményeiról, és õ az alábbi választ
küldte:

A Kataliston olvastam az Infórum felhívását
november végén, s minthogy érdekesnek talál-
tam, rögtön e-mail ben jelentkeztem -kettõnk
nevében -a versenyre. December elején meg-
kaptuk a hivatalos értesítést a helyszínról. Ahogy
az MTI tudósításában is olvasható, az ELTE egyik
modern, új épületében rendezték meg a vetélke-
dõt. A regisztrációnál minden páros megkapta a
maga passwordjét, egy-egy nagy csoki Mikulást
és ásványvizet (a verseny során ez utóbbi élet-
mentõnek bizonyult).

Egy hatalmas teremben helyeztek el bennün-
ket, minden párost egy szárrútógép elé. Több mint
félóra telt el azzal, hogy megismerjük a verseny
számára készített programot. Pár perces tréning
után kezdõdött a verseny, élesben. Tulajdonkép-
pen egy átlagos mûveltségi vetélkedõ volt, "ne-
hezítve" azzal, hogy a feladatokat számítógépes
programmal kellett megoldani, valamint azzal a
könnyítésseI, hogy az internetet lehetett hasznáJ-
ni, ha valaki bizonytalan volt a megoldásban. Ele-
inte egyszerû feladatok voltak, ezeket Zita oldot-
ta meg. A szavak kipontozott részeit kellett ki-
egészíteni (például: egy vagy két b, j vagy ly),
gyermekversek hiányzó sorait kellett pótolni, il-
letve a szerzó'k nevét kellett megadni stb. Majd
felnõtteknek szóló feladatok következtek. Több
regénynek, színdarabnak, illetve zenemûnek meg
kellett találni a szerzõjét, híres embereket kellett
felismerni, magyar származású Nobel-díjasokról
meg kellett mondani, hogy miJyen Nobel-díjat
kaptak stb. Voltak logikai feladatok, nem túlsá-
gosan nehéz matematikai feladványok. Számunkra
a hatvankét feladat vége felé jelentkezett az elsõ
komoly probléma. Az egyik feladatban egy-egy
oszlopban fel volt sorolva négy operettszerzõ,
illetve 14-15 operett, ezeket kellett helyesen össze-~

Nagy Mária

(Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár)

"A versenyre minden tizenkét évnél fiatalabb
gyermek jelentkezhetett, de csak akkor, ha pár-
ban indult egyik legalább hatvanéves felmenõjé-
vel, nagy- vagy dédszü1õjével. Az információs
társadalom magyarországi megvalósítását segítõ
Informatikai Érdekegyeztetõ Fórum (Infórum)
vasárnap azzal a céllal rendezte meg a vetélke-
dõt, hogy bebizonyítsa: egy infoffilatikai rendez-
vény lehet családi program is, fó'ként akkor, ha a
legtávolabbi generációk segítik egymást. Beck
Györg.v, az Infórum vezetõje elmondta: azt szor-
galmazzák, hogy mind többen használják az in-
formációs világhálót, és fel akarják hívni a figyel-
met a családi nevelés, a korosztályok közötti
kapcsolatok és az informatika fontosságára. Kü-
lönösen örvendetes, ha nemcsak a legfiatalabbak
nemzedéke, hanem minden korosztály megismeri
az informatika elõnyeit, és ha ezt a generációk
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