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mérés sajátosságairól szólt, hiszen õ készítette
annak a mérõlapnak a feladatait, amely alkalmas
lesz a kompetencia alapú könyvtárhasználati tu-
dásmérésre.

A délután folyamán a Goethe Intézet és a pécsi
Gandhi Gimnázium munkatársai mutatták be napi
tevékenységüket, amelynek szerves részét képe-
zi az iskolai könyvtár.

A szakmai napot a fõvárosi Könyvtár-
pedagógiai Mûhely néhány tagjának bemutatko-
zása zárta, akik valamennyien arról szóltak,
miként értelmezhetõk a napi könyvtárostanári
tevékenység folyamatában a kompetenciafejlesztés
elemei. A legkisebbekrõl szólt Bali Judit, a Faze-
kas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium tanára, majd Donkó Erika (Práter ut-
cai Általános Iskola) járta körül az alsó tagozaton
adódó lehetõségeket, egyéni munkájának sokszínû
bemutatásával. Rákosfalvi Nóra (Dohány utcai Gya-
korló Általános Iskola és Számítástechnikai SZKI)
magával ragadóan beszélt a kompetencia, a kész-
ségek fejlesztésének idõszerûségérõl. Hársas

Oszkárné szellemes diák segítségével mutatta be
jól felépített, gazdag könyvtárpedagógiai munkájá-
ból azokat az elemeket, amelyek a Bárdos Lajos
Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak képes-
ségfejlesztését szolgálják.

Mi várható még a fõvárosi Mûhely
munkájában e tanévben?

A mentor programunk keretében készülünk a
pályakezdõkkel egy tanévzáró beszélgetésre, a
nem fõvárosi fenntartású oktatási intézmények
könyvtárostanárainak szervezett klubunk ez évi
utolsó találkozására.

És hátra van még egy konferenciánk. Hiszen
már lezárultak a tankönyvrendeléssel kapcsola-
tos teendõk, a legtöbb oktatási intézményben már
túl vagyunk a pótrendelésen, a szülõkkel való
egyeztetésen is. Hamarosan nyilvánosságra ke-
rülnek a 2007–2008-as tanév tankönyvei az is-
kolák különbözõ fórumain. Mégis ismét beszél-
nünk kell a tankönyvek kezelésérõl, elhelyezé-
sérõl a megváltozott vagy változás elõtt álló
jogszabályok tükrében, hogy a tanévet felkészül-
ten, gondok nélkül kezdhessük.

E megfontolás vezetett bennünket, hogy Gya-

korlatok egy témára: a tankönyv címmel konfe-
renciát hirdessünk a Fõvárosi Pedagógiai Inté-
zetbe. A rendezvény 2007. június 13-án 10 órai

kezdettel kerül megrendezésre. A részletes prog-
ram, a részvételi feltételek olvashatók a
www.fovpi.hu/szakterületek honlapon.

Minden könyvtárostanár, tankönyvfelelõs fi-
gyelmébe ajánljuk!

Hock Zsuzsanna

Könyvtárhasználati
tudásmérés – országos
tanulmányi versennyel

Az idén tizennégy éves lett az Országos Bod
Péter Könyvtárhasználati Verseny, a könyvtáros
szakma egyetlen olyan versenye, amelynek célja
ezen ismeretek, felhasználói tudás mérése. Az
országossá nõtt verseny megálmodója, megszer-
vezõje Zsoldos Jánosné (Nyíregyháza) és Ugrin

Gáborné (Budapest). A névadó szellemiségét
igyekszik megõrizni a verseny: nem hiába kapta
nevét Bod Péterrõl, Bethlen Kata könyvtárnokáról!

A verseny idei országos irányítója az Orszá-
gos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM)
volt. A nem könnyû szervezési feladatokat és a
szakmai bizottság irányítását Borostyáni Gézáné,
az OPKM munkatársa vállalta magára. Munká-
ját segítették azok a könyvtárostanárok, akik
szintén fontosnak érezték és érzik a könyvtár-
használati tudás mérését.

A hagyományok õrzését, a verseny szellemi-
ségét biztosította az immár hosszú évek óta részt
vállaló Melykóné Tõzsér Judit (Hatvan), Szalai

Tamásné (Budapest), Szepesi Hajnal (Budapest).
Folytatódott egy-egy magas létszámmal ver-

senyzõt állító megye delegáltjának bekapcsoló-
dása a verseny egész éves munkafolyamatába.
Az idén Vincze Mária (Baranya megye) és Tóth

Józsefné (Bács-Kiskun megye) vehetett részt a
bizottság tevékenységében. Bízunk abban, hogy
általuk a helyi szervezõk újabb információkat
kaphattak a versennyel kapcsolatban.

A versenyszervezõk közt találunk olyanokat
is, akik éveken keresztül készítettek föl sikere-
sen diákokat. Közéjük tartozik Eigner Judit,
Szalai Tamásné és Bodor Gézáné.

Hock Zsuzsanna a Könyvtárostanárok Egye-
sületének képviselõjeként, tavaly pedig mint a
Fõvárosi Pedagógiai Intézet könyvtárpedagógiai
szakértõje vállalta az országos szervezési felada-
tokat. Ebben az évben szintén a versenybizott-
ság tagjaként segítette a munkát.
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Jómagam harmadik éve veszek részt mint
könyvtárostanár a verseny szervezésében. Nagy
megtiszteltetés volt számomra, hogy a fõvárosi
forduló után az országos verseny zsûrijébe is
meghívtak. Sokat tanulhattam a felkészítõ taná-
roktól, a zsûritagoktól és természetesen a ver-
senyzõ diákoktól is.

A tradíciónak megfelelõen iskolai fordulóval
kezdõdött az egész éven át húzódó megmérette-
tés. A legtöbb megyében és a fõvárosban számos
iskola könyvtárostanára készítette föl diákjait már
a helyi, iskolai, majd a megyei fordulóra.

Jó, hogy sok pedagógiai szolgáltató intézet pél-
daszerûen, iskolai könyvtári szakértõje által segíti
a megyei fordulók lebonyolítását. Az a tapasztalat,
hogy azokban a megyékben (illetve a fõvárosban)
volt igen sikeres, magas létszámú a verseny, ahol
a könyvtárpedagógiai szakértõ maga is fontosnak
tartotta a tehetséggondozás e formáját.

Az elmúlt esztendõhöz képest változást jelen-
tett, hogy a megyei feladatlapot központilag
készítették. Így a diákok tudását valóban az esély-
egyenlõség jegyében lehetett összemérni.

Az idei központi téma a 2007. évhez kapcso-
lódott: Batthyány Lajos és kora. Ismét nem kife-
jezetten tárgyi tudást vártunk elsõsorban, hanem
tájékozódási készséget a kézikönyvtárban és a
szakirodalomban. Bizony még mindig elõfordult
görcsös ragaszkodás egy-egy dokumentumhoz.

A megyei/fõvárosi forduló általában írásbeli
és szóbeli részbõl állt. A szóbeli a tavalyi évhez
hasonlóan komplex módon, a szellemi munka
technikájának minden lépését számon kérte a
résztvevõktõl úgy, hogy valamilyen alkotást (pl.
képeslapot, újságot stb.) készítettek a megadott
idõ végére.

Március közepén már csak a megyék és a
fõváros három legjobbja mérte össze tudását
kategóriánként, ám még „hazai pályán”, azaz
könyvtárban.

Az elmúlt esztendõben Fejér megye és Szé-
kesfehérvár városa adta az országos döntõ hely-
színét, 2007. április 23-án, a könyv napján Pest
megye és Szentendre városa várta az ország leg-
jobbjait.

A szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium
igazgatója, Bihari Enikõ és helyettese, Soósné

Anikó segítségével e napra megújult a nagy múltú
könyvtár. Almási Gertrud könyvtárostanár irá-
nyításával a legmagasabb szakmai igényeknek
is megfelelõ könyvtár várta a diákokat. A gaz-

dag állomány alapvetõ szempont a verseny lebo-
nyolításához, a kiváló könyvtárostanár elõdök
munkáját folytató kolléganõ ezt a legfontosabb
tényezõt maradéktalanul biztosította a szépen
feltárt dokumentumokkal.

Az idei versenyfeladat egy könyv „külsõ”
részeinek, tartalomjegyzékének és elõszavának
elkészítése volt. Szép mûvek születtek. A ver-
senyfelkészítõ tanárok Szentendre város neveze-
tességeivel ismerkedhettek, s befejezésként a Pest
megyei Könyvtárban Biczák Péter igazgató fo-
gadta õket.

Visszaérkezve már csak az eredményhirdetésre
kellett egy rövid ideig várakozni. Megtelt ver-
senyzõkkel, tanáraikkal, sõt szülõkkel a gimná-
zium aulája. Néhányan édesanyjukat és édesapju-
kat is magukkal hozták erre az alkalomra. Jó volt
látni ezt a kört: szülõ, diák és tanár hármasát, akik
együtt várakoztak az Országos Bod Péter Könyv-
tárhasználati Verseny ez évi eredményeire.

Az ország több mint ezerhétszáz diákja közül
ott ült a tizenhat legjobb, akik közül mindkét
kategóriában az elsõ három helyezettet várta
kiemelt jutalom. Ám a Kossuth Kiadó jóvoltá-
ból a többiek sem mentek könyv nélkül haza.

A gyõztesek között találjuk az ennek a ver-
senynek a változásait megélõ Boros Gyulát
(Szerb Antal Gimnázium, Budapest), aki még
ötödik évfolyamosként is (!) versenyezhetett, s
aki jövõre azért nem indulhat ezen a komplex
kompetenciafejlesztés elvén alapuló tanulmányi
versenyen, mert megszûnt a tizenegyedik és a

tizenkettedik évfolyam számára az országos ver-

senyzés lehetõsége. Fájó szívvel vettünk tõle
búcsút, miközben átvette az Országos Bod Péter
Könyvtárhasználati Verseny elsõ helyezettjének
járó tetemes mennyiségû könyvjutalmat a ver-
seny szervezõjétõl, Borostyáni Gézánétól.

Végezetül had álljon itt a legjobb hat ver-
senyzõ neve:

7–8. évfolyam:

I. helyezett: Horváth Andor (Vas megye)
II. helyezett: Nagy Réka (Veszprém megye)
III. helyezett: Czebe Brigitta (Békés megye)

9–10. évfolyam

I. helyezett: Boros Gyula (Budapest)
II. helyezett: Horváth Anna (Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye)
III. helyezett: Takács Eszter (Vas megye)

Terdik István


