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hanem ez minden pedagógus teendõi közé
tartozik, és ehhez a könyvtárosoknak „csak”
az eszközt, a tartalmat és a módszert kell
nyújtaniuk, akár minden tantárgyat színesít-
hetnének könyvtári kereséshez kapcsolódó
feladatokkal, versenyekkel. A könyvtár mû-
ködhetne forrásközpontként és „új” tanulási
környezetként. Ehhez viszont megfelelõ
anyagi támogatásra lenne szükség az iskola
részérõl, és arra, hogy a könyvtárosokat ne
terheljék legalább más feladatokkal. Illetve 
a legfontosabb, hogy a pedagógusoknak és a
könyvtárosoknak is nyitottnak kellene lenni-
ük egymás iránt.

A beszélgetés közben és utána a fórumon
is több pedagógus hozzászólt a témához. Mi-
lyen könyvtári blogokat lenne érdemes 
követniük, ahol számukra is aktuális infor-
mációkról olvashatnak? Milyen oldalon kap-
hatnak az internetes keresésrõl szakszerû 
tippeket? Mely könyvtárak profiljait érde-
mes követniük a közösségi médiában? Erre a
beszélgetésre felkért könyvtárosok tudtak
néhány tippet mondani, de a fórumozók vár-
ják a további javaslatokat.

Az IKT a könyvtárhasználóvá nevelés
szolgálatában fõ gondolata, hogy a könyvtá-
raknak pozicionálniuk kellene szerepüket az
internet világában. Tudatosítani, hogy a
könyvtárak hordozótól függetlenül foglal-
koznak az információval. Ennek megfelelõ-
en pedig az IKT eszközeit egyre fokozottab-
ban használni, és az online szolgáltatásokkal
egyre inkább jelen lenni. ■
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✒✒    Hock Zsuzsanna

A könyvtárosok világnapjától 
a könyvtári éjszakáig

A Veres Pálné Gimnázium több mint 140
éves történetét végigkíséri könyvtárának fej-
lõdése, formálódása. Ebben semmi egyedi
nincs, hiszen az országban számos iskolai
könyvtár dicsekedhet ezzel. Számunkra
megadatott azonban, hogy egy kiváló
könyvtáros, Gráberné Bõsze Klára vérbeli
kutatóként gyûjti egybe az iskolatörténetet
immár hosszú idõ óta. 

Szeptemberben, még az iskolai könyvtá-
rak hónapjához kötõdõen hirdettük meg azt
a könyvtári játékot, amelynek célja kettõs:
rendszeres könyvtárjárókká tenni s biztos
kézikönyvhasználatra „szoktatni” a diáko-
kat. Épp ennyire fontos a helyi értékek meg-
ismertetése, a lokálpatriotizmus, az iskolá-
hoz kötõdés élményének fejlesztése is.

A naponta változó kérdésekre a megfejté-
sek kézikönyvtárunk segítségével könnyen,
egy-két perc alatt megtalálhatók. Minden
napra jut egy jeles-neves esemény, akár egy
tanárunk, egy diákunk kapcsán.

Minden verseny lényege természetesen
az oktatás-nevelés, de elengedhetetlen eleme
a nyeremény is. A jó válaszokat „könyvtári
zsetonokkal” jutalmazzuk, amelyek bevált-
hatók év közben is, apróbb nyereményekre.
Ezek zsetonszámtól függõen változnak:
könyvek kölcsönzésére, egyéb szolgáltatá-
sokra, s a fõ díj egy könyvtári éjszaka, amely
száz zsetonnal ér fel. 



Az egyik legnevezetesebb, nagy zseton-
szerzési lehetõség április 14., a könyvtárosok
világnapja alkalmából megrendezett, egész
napos programsor volt. Az események már
korábban elindultak. Gráberné Bõsze Klára
és Murányi Adrienn kolléganõmmel tovább-
gondoltuk azokat a játékokat, amelyeket ma-
gunk készítettünk az elmúlt években, de ter-
mészetesen olvastuk, használtuk a könyvtá-
rosok szakmai lapjaiban megjelent írásokat
is. Köszönet érte azoknak a könyvtárosok-
nak, akik megvalósult ötleteiket közreadják, s
lehetõvé teszik a továbbgondolást!

Így hirdettük meg az egy tanár-egy olvas-
mány játékot, ahol szavazni lehetett, melyik
könyvet ki olvasta, ki ajánlja. A játék után a
listára került szépirodalmi alkotások kereset-
tek lettek, többet azonnal kölcsönözni szeret-
tek volna a lelkes diákok. A nap ezzel kezdõ-
dött, hiszen az iskola bejáratánál helyeztük
el a könyvek borítójának képeit, a szavazólá-
dával és a tanárok nevét betûrendben tartal-
mazó cédulákkal. Az eredményeket a nap vé-
gén összesítettük, s a legjobbak (nyolcvan,
hetven, hatvan százalékosok) ennek megfe-
lelõen magas zsetonszámot kaptak. Érdekes-
ség, hogy egy tanárnõ is kitöltötte a cédulát,
s mily érdekes, örömteli, megnyerte a
könyvtári éjszakát!

A szünetekben az iskola dolgozói közül a
könyvtár szakosokat tartalmazó kérdezz-fe-
lelek játékot lehetett megválaszolni. Úgy lát-
tuk, érdekes volt számukra, hogy nemcsak
mi hárman, a könyvtárban bírunk könyvtári
végzettséggel, hanem földrajz- és fizikataná-
ruk, valamint az igazgató asszony is kötõdik
ehhez a pályához. A kérdések fölkerültek a
honlapra, a továbbiakban is várjuk rájuk 
a válaszokat, akár elektronikus formában is,
így is lehet még zsetont gyûjteni. 

A nagyszünetben adtuk át az „Év leghû-
ségesebb könyvtárjárója” címet. Nem az év
olvasója, mert a cím idei tulajdonosa min-
dennap hosszú idõt tölt nálunk, de a köny-
vekkel még csak barátkozik. Ízlelgeti a betûk
világát.

Itt hirdettük meg azt a fotópályázatot,
ahová könyvtárunkról készült pillanatfelvé-
teleket várunk, amelyeket majd az idei nyári
tábor könyvtár-informatikai szaktáborában
fogunk feldolgozni.

Ugyancsak ezt az alkalmat ragadtuk meg
arra, hogy végzõs tanulóinknak felajánljuk a
könyvtári könyvek örökbefogadását. Az
örökbefogadók üzenhetnek az itt maradók-
nak a könyvekbe beírt sorokkal, s nevük föl-
kerül a falra. A könyveket pedig ismét lista
segítségével és kiállítás formájában is bemu-
tatjuk a diákoknak, tanároknak, kedvet adva
az olvasáshoz.

Az interneten keresztül lehetett szavazni a
diákoknak a TOP 10 könyvtárépületre,
könyvtárra. Itt természetesen nem a könyvtá-
rak szolgáltatásai, a kínált dokumentumállo-
mány, csupán a „külcsín” szerepelt. A képek
között a világ minden részérõl találtunk
könyvtárképeket, a hazaiak mellett. Nagy
öröm volt számunkra, hogy az elsõ helyet a
Szegedi Tudományegyetem József Attila Ta-
nulmányi és Információs Központja kapta
(részletek a www.vpg.hu/könyvtár linken ol-
vashatók).

A tanítás utánra idõzítettük azt a felolva-
sást, ahol a felolvasó személyét és a válasz-
tott mûvet kellett kitalálniuk a diákoknak.
Oporné Fodor Mária igazgató asszony vál-
lalta ezt a feladatot. Nehéz volt a diákok szá-
mára észrevétlenül „belopni” a paraván mö-
gé. Szép számmal jöttek érdeklõdõk, akik 
bizony rövid idõ alatt kitalálták a személyt.
Így a jutalmat, az ehetõ könyvet közösen fo-
gyasztották el a diákok. Az alkotás (Kertész
Erzsébet: Zöldfa utca 38., Veres Pálné életraj-
zi regénye) megfejtõje kapta a száz zsetont, s
került be azok közé, akik a tanév utolsó heté-
ben egy éjszakát a könyvtárban tölthetnek já-
tékkal, s természetesen könyvekkel, könyvtá-
rosokkal. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. június 35




