
Az általános- és középiskolásoknak szánt
könyvtári vetélkedõsorozat áprilisban is to-
vább dübörgött a tatai Móricz Zsigmond Vá-
rosi Könyvtár gyerek és felnõtt részlegében
egyaránt. Miután a kora tavasszal érkezõ
osztályok, pedagógusok vitték a program jó
hírét szerte a városban, így egyre több iskola
ismerte fel a benne rejlõ lehetõséget: szóra-
kozás és tanulás egyben. 

Képviseltette magát ez idáig a Vaszary Já-
nos Általános Iskola Tardosi Tagintézménye
Szalai Erzsébet vezetésével, a Kõkúti Általá-
nos Iskola és tagintézménye, a Fazekas Utcai
Általános Iskola. Aktívan vett részt a könyv-
tári vetélkedõben a KEMÖ Diákotthon,
amelynek tanárai és diákjai egyaránt lelke-
sen és tudásra szomjazva jöttek el hozzánk.
Salamon Nóra tanárnõ áldozatkész munkájá-
nak köszönhetõen ebbõl az iskolából hat osz-
tály is meglátogatott minket. 

A középiskolák közül az Eötvös József
Gimnáziumból érkezett hozzánk két osztály
a vetélkedõre, Horváthné Lõrincz Mária és
Farkas Valéria vezetésével. 

A foglalkozásokat most is Goldschmidt
Éva gyermekkönyvtáros és Dományi Zsuzsa
könyvtáros tartotta. Elõször egy rövid ismer-
tetõvel kezdtünk, hogy azok a diákok is köny-
nyen eligazodjanak a polcok között, akik
elõször jártak nálunk. Az elhangzottakra
épültek a kérdéseink: milyen könyvsorozata-
ink vannak történelemmel, természettudo-
mánnyal, kézmûveskedéssel kapcsolatban,
milyen könyvek találhatók a kézikönyvtár-
ban, hogyan használjuk a lexikonokat, szótá-
rakat, milyen rendszer alapján kerülnek fel a
polcra a könyvek... 

A játék során elhangzottak még villám-
kérdések, volt kakukktojás játék, valamint
konkrét könyveket kellett a tanultak alapján
visszasorolniuk a polcra.

Hogy milyen társasjátékkal díjaztuk a
nyertes csapatokat? Az általános iskolásokat
a Kac-kac kukac, Tick Tack Bumm, Dzsun-
gelláz, Munchkin, Bang társasjátékokkal, a
középiskolásokat a Betûtorony nevû szó- 
és kvízjátékkal, a Kragmorthe partyjátékkal
és a Condottiere kártyajátékkal jutalmaztuk. 

Nyárra egyelõre búcsúzunk, és élmény-
dús vakációt kívánunk a gyerekeknek, de
szeptembertõl újra várjuk õket tanáraikkal
egy jó kis vetélkedõre a könyvtárban! ■
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Játék a betûkkel

✒✒    Dományi Zsuzsa


