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Olvass be a könyvtárosnak! Az elsõ olva-
sásra talán meghökkentõ, ám kétségtele-
nül ötletes és figyelemfelkeltõ cím nem
az én érdemem. A Pécsi Tudományegye-
tem Központi Könyvtárának dolgozói ad-
ták az általuk rendezett könyvtárhaszná-
lati vetélkedõ címének. A 2011. novem-
ber 23-án tartott vetélkedõ egy hosszabb,
az olvasást és könyvtárakat népszerûsítõ,
könyvtári és digitális kompetenciafej-
lesztõ programsorozat záró rendezvénye
volt. A szervezõk célja nem szakmai 
verseny lebonyolítása, nem könyvtáros
ismeretek átadása volt, hanem olyan dél-
után megrendezése, amelyen a résztve-
võk megismerhetik a kellemes idõtöltés-
re, szórakozásra alkalmas könyvtárat is1.

Az egyetemi központi könyvtár 2010-
ben költözött a Tudásközpont épületébe,
ahol a megyei és városi könyvtárral kö-
zös szolgáltatásokat alakított ki2. Mind
az építészeti megoldások – a nyitott, vilá-
gos terek –, mind a könyvtári környezet
kialakítása és a szolgáltatások széles
spektruma az intézmény céljait tükrözik:
a tudományos munka, a közmûvelõdés és
a kultúraközvetítés támogatását3. A fel-
használók figyelmét azonban fel is kell

hívni ezekre az új lehetõségekre, hiszen
sokakban még nem tudatosult a könyvtá-
rak napjainkban is zajló szerepváltása,
pontosabban „szerepbõvülése”4.

Egy decemberi kérdõíves felmérés
során a 67 megkérdezett egyetemista
82%-a válaszolta azt, hogy a könyvtárat
jellemzõen információszerzés céljából
használja, 85% pedig gyakran kölcsönöz
olvasnivalót magának. A hagyományos
könyvtárhasználat mellett azonban a vá-
laszadók csupán 20% vesz részt a könyv-
tár által szervezett szabadidõs, illetve
közmûvelõdési programokon, rendezvé-
nyeken, és csak 36% tagja valamilyen
könyvtárba járó közösségnek (például ta-
nulócsoportnak), találkozik ismerõseivel
vagy végez velük szabadidõs tevékenysé-
get a könyvtárban5.

Az egyetemista felhasználók nagy ré-
sze csak a hagyományos szolgáltatásokat
és lehetõségeket veszi igénybe a Tudás-
központban – jellemzõen a helyben olva-
sást, a kölcsönzést és a hosszabbítást –,
holott az alkalmas a közösségi, illetve
szabadidõs tevékenységek befogadására
is. A szervezõk az ilyen lehetõségek be-
mutatását és közvetítését kívánták elérni
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1 Interjú Fekete Ágnessel, a PTE Egyetemi Központi Könyvtár olvasószolgálatának osztályvezetõjével, a vetélkedõ
szervezõjével.
2 Fischerné Dárdai Ágnes: Szolgáltatásintegráció a Tudásközpontban. In: Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás, 58.
évf. 4. sz.
3 Bogáthyné Hasznos Éva: Mi sem csak tudást adunk… In: Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás, 58. évf. 4. sz.
4 Tóth Máté: A könyvtáros szakma szerepváltása a digitális korban – Trendek a hazai és nemzetközi könyvtárügyben.
In: Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás, 51. évf. 1. sz.
5 A felmérés nem reprezentatív, pécsi egyetemisták körében zajlott 67 résztvevõ bevonásával, vegyesen a Közgazda-
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a vetélkedõ megrendezésével, lebonyolí-
tásával.

Az, hogy ez a cél teljesült, már a ver-
seny alatt egyértelmûvé vált, a résztve-
võk bevallottan élvezték a játékot, és az
eredményhirdetés után is szívesen ma-
radtak még beszélgetni egymással és a
könyvtárosokkal. Kiss Zsuzsanna, a ver-
seny nyertes csapatának egyik tagja a kö-
vetkezõképpen foglalta össze élményeit:
„Elképesztõen jól éreztem magam, mert
nagyon jó volt a hangulat, a társaság, és
valamennyire az is oldotta a hangulatot,
hogy ismerõs közegben zajlott a verseny.
A feladatok nagyon izgalmasak voltak,
jókat nevettünk közben.”6

A Tudásközpontot rendszeresen hasz-
náló olvasókon kívül szép számmal je-
lentkeztek a versenyre olyan hallgatók is,
akik nem gyakran jártak még az épület-
ben. A szervezõk célként tûzték ki a po-
tenciális felhasználók becsalogatását is a
könyvtárba. Ez szintén megvalósulni lát-
szik. A verseny után pár héttel több részt-
vevõ is úgy érezte, „nyitottabban hasz-
nálja a könyvtár adta lehetõségeket”7.

A szervezõk arra is ügyeltek, hogy
mindenkinek sikerélménye legyen, és
senki se távozzon üres kézzel (és fejjel).
A játékos feladatok a könyveknek és a
könyvtár tereinek, illetve szolgáltatásai-
nak ismeretére épültek, de a válaszokat
bárki megtalálhatta a különbözõ rendel-
kezésre álló forrásokban. Az eredmény-

hirdetést követõen pedig minden résztve-
võ választhatott a zsûri elõtt felhalmozott
ajándékok közül.

A vetélkedõn két-három fõs középis-
kolás és egyetemista csapatok vettek
részt. Összesen 17 csapat jelentkezett –
ez már meghaladta a helyszínül válasz-
tott terem befogadóképességét, így a ver-
senyt két részletben tartották meg. A dél-
elõtti, 11 órától kezdõdõ alkalommal
többségében a középiskolások, míg dél-
után 5 órától kezdõdõen többségében az
egyetemisták versenyeztek.

Hogy ne induljanak elõnnyel azok,
akik már aktív felhasználói voltak a Tu-
dásközpontnak, a szervezõk a verseny
elõtt egy héttel felkészítõ foglalkozást
tartottak, ahol bemutatták a könyvtár kü-
lönbözõ szolgáltatásait, felhasználói tere-
it, de aki igényelte, az külön is részt ve-
hetett könyvtárismereti foglalkozáson8.

A vetélkedõ egy elõzetesen elkészített
feladattal indult: a részt vevõ csapatok-
nak ki kellett találniuk egy-egy nem léte-
zõ könyvet, s annak adatait a jelentkezés-
sel együtt a könyvtárnak el kellett
küldeniük9. Ezeket az adatokat felhasz-
nálva a szervezõk megtervezték a köny-
vek borítóját, és pár üres lappal együtt a
kötészeten valós könyveket készítettek
belõlük, majd elhelyezték a polcon, sõt,
még a katalógusba is felvették õket.

A résztvevõk a vetélkedõ teljes ideje
alatt szabadon használhattak minden se-
gédeszközt: az internetet, a katalógust, a
könyvtári állományt; az instrukciók értel-
mezésében pedig a könyvtárosok segítsé-
gét is. A feladatok megoldásában tehát
nem az elõzetes ismeretek, hanem a lele-
ményesség, az információszerzésben va-
ló jártasság és a gyorsaság számított. 
A délutáni verseny nyertes csapatának
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6 Interjú Kiss Zsuzsannával, a Pécsi Tudományegyetem
harmadéves hallgatójával, a verseny résztvevõjével.
7 Interjú Amrich Dórával, Bognár Alexandrával és
Werner Lucával, a PTE Deák Ferenc Általános Iskola 
és Gimnázium 11. évfolyamos tanulóival, a verseny
résztvevõivel.
8 Interjú Fekete Ágnessel.
9 Olvass be a könyvtárosnak! (Felhívás a vetélkedõre,
2011. XI. 3.).



egy másik megkérdezett tagja, Fekete Ri-
ta szerint „a verseny célja nem a könyv-
tárhasználati készségek fejlesztése volt,
inkább az, hogy jól érezzük magunkat, és
közelebb kerüljünk a könyvtárosokhoz és
a Tudásközponthoz”.10

A résztvevõknek a vetélkedõ elsõ ré-
szében egy könyv- és könyvtárhasználat-
tal kapcsolatos feladatsort kellett kitölte-
niük, ahol a könyvtár szolgáltatásaira, 
a könyvekkel kapcsolatos fogalmakra, a
katalógushasználatra és a hivatkozások
formai követelményeire kérdeztek rá 
a szervezõk. A versenyzõk a feladatok
megoldásához legnagyobb számban a
Wikipédia szócikkeit, az online Idegen
Szavak Gyûjteményét, a Tudásközpont
weboldalát és OPAC-ját, illetve a Google
keresõjét használták.

A feladatlap utolsó utasítása a saját
könyv megkeresése volt a polcokon, ab-
ban találták meg a következõ feladatokat
és rejtvényeket, amelyek egy másik
könyvhöz vezették õket. Ebben azután
újabb feladatok, majd a következõ doku-
mentumokban új rejtvények várták a ver-
senyzõket, így a kezdeti feszült figyelem,
munkamegosztás és halk csapatmegbe-
szélés kincskeresõ hangulatba váltott át.
Annál is inkább, mivel a verseny ezen ré-
szében a legfontosabb tényezõ az idõ
volt, az a csapat kapta a legtöbb pontot,
amelyik a leggyorsabban ért végig a fel-
adatsoron.

„A legjobban a második feladatsor
tetszett, ami idõre ment. Gyakorlatilag ez
volt a középsõ és egyben legösszetettebb
feladat, izgalmas és vegyes feladványok-
kal. Közel tíz év sportolói múlttal szinte
hajtott a versenyszellem, és úgy rohan-
tam a lépcsõsorokon fel-le, mint aki az
aranyéremért fut.”11

A vetélkedõ utolsó részében a ver-
senyzõk rövid ajánlót készítettek saját
könyvükhöz, melyet egy kevés felkészü-
lési idõ után megosztottak a többi részt-
vevõvel, a zsûrivel és a nézõkkel. Igazán
ötletes és kreatív megoldások születtek a
délelõtti és a délutáni verseny alkalmával
is. Az ajánlók elhangzása után a zsûri
pontozta a teljesítményt, a csapatok pe-
dig plusz pontokat szavazhattak meg an-
nak függvényében, mennyire tetszett ne-
kik a másik bemutatója.

Az elõadások során nem csak a kita-
lált könyvekrõl, hanem a mögöttük álló
versenyzõkrõl is képet kaptunk. A csapa-
tok érdeklõdési köre, kifejezõképessége,
kreativitása mind megmutatkozott a ver-
seny végére, az ajánlók pedig mintegy
keretbe zárták a délelõtt, illetve a délután
eseményeit. A résztvevõk nem csak a
könyvtárban, illetve az interneten való
keresés fortélyait gyakorolták vagy sajá-
tították el, hanem végigkövették egy
könyv megszületésének állomásait, a
megálmodástól és tervezéstõl egészen 
a közönségnek való bemutatásig.

A versenyrõl mind a résztvevõk, mind
a szervezõk elégedetten, élményekkel
gazdagon távoztak. Az egyszerû megfi-
gyelõnek is kellemes szórakozást nyúj-
tott a program, a könyvtárban izgatottan
szaladgáló, máskor komoly hallgatók lát-
ványa, az ötletes és humoros ajánlók
meghallgatása. Bár én a versenyzés iz-
galmában nem vettem részt, kívülálló-
ként is jól éreztem magam. Úgy gondo-
lom, a vetélkedõ méltó lezárása volt az
egyetemi könyvtár olvasás- és könyvtár-
népszerûsítõ programsorozatának. ■

10 Interjú Fekete Ritával, a Pécsi Tudományegyetem har-
madéves hallgatójával, a verseny résztvevõjével.
11 Interjú Kiss Zsuzsannával.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. április12


