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Tehetséggondozás –
verseny –

hagyomány és megújulás
1766, Nagyszeben: Bod Péternek, Magyarigen
lelkészének munkája nyomán megjelenik az elsõ
magyar nyelvû irodalmi lexikon, a Magyar
Athenas.

1993: Ugrin Gáborné, a Bod Péter Társaság
elnöke megfogalmazza egy tehetséggondozó
könyvtárismereti verseny gondolatát, amelyet
Zsoldos Jánosné, a nyíregyházi Kölcsey Ferenc
Gimnázium könyvtárostanára – már korábbi,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei versenytapasz-
talatai alapján – életre hív.

2001-ben a versenyt már négy korcsoport
számára hirdették meg, hála a verseny életébe
idõközben bekapcsolódóknak, jelesül az azóta
megszûnt KÁOKSZI munkatársának, Benkõ Ilo-
nának (aki ma is oly féltõ szeretettel és odaadás-
sal kíséri figyelemmel a verseny eseményeit),
valamint a Könyvtárostanárok Egyesülete volt
és mai vezetõinek.

Azóta is fájdalmunk, hogy az utóbbi három
esztendõben mind az 5-6. évfolyam, mind a 11-
12. évfolyam számára elmaradt a hivatalos, or-
szágos meghirdetésû verseny.

2006: A Magyar Athenas megjelenése 240.
évfordulójának évében, a Könyvtárostanárok
Egyesületének szakmai támogatásával, a Fõvá-
rosi Pedagógiai Intézet szervezésében zajlott le
az Oktatási Minisztérium által meghirdetett Bod
Péter országos könyvtárhasználati verseny. A
hagyományos írásbeli fordulók után 2006. ápri-
lis 28-án Székesfehérvárott mérték össze tudá-
sukat a legjobbak. Témájuk – kapcsolódva 1956
évfordulójához – az ötvenes évek második fele
mûvészeti életének egy-egy pontja volt.

A versenyzõk az információszerzés, -rend-
szerezés képességérõl, a könyvtárban való jár-
tasságukról, a szakkönyvek, kézikönyvek, ke-
resõrendszerek használatának magas színvona-
lú képességérõl tettek tanúbizonyságot. Öröm-
mel tölt el bennünket, hogy a versenyt elindí-
tó Zsoldos Jánosné megyei szaktanácsadóként
több sikeres kollégát és diákot nevelt föl a
könyvtárostanári szakmának, hiszen az idén is
négy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diák volt
a döntõben!

Bizonyára Bod Péter is elégedett lenne azzal
a 16 diákkal, aki az ez évben indult tanulók közül
a döntõbe került, s akinek munkáját a székesfe-
hérvári Sziget utcai könyvtárban oly örömmel és
elismeréssel kísérte figyelemmel a kilenctagú
zsûri. A versenynek helyet adó könyvtár vezetõ-
je, Kalincsákné Molnár Zsuzsanna méltó teret
biztosított a számunkra oly fontos eseménynek.

Varga Zsuzsanna, a Fejér megyei Pedagógiai
Szakmai és Szakszolgáltató Intézet igazgatóhe-
lyettese a felkészítõ tanárok számára szervezett
programot, amíg a diákok versenyeztek. Köszön-
jük Bondor Erikának, a Könyvtárostanárok Egye-
sülete elnökének, hogy vállalta a fotós szerepét,
s így a verseny teljes menete „nyomon követhe-
tõ” mindenki számára.

A díjátadás pillanatait tette ünnepélyessé a
helyszín, s Szabó Gábor elnök jelenléte, könyv-
tártámogató kedves szavai. Kremnitzky Gábor, a
Fejér megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszol-
gáltató Intézet igazgatója nemcsak jelenlétével
támogatta az országos verseny gyõzteseinek fo-
gadását – köszönet érte.

Mielõtt a gyõztesek eredményeit a Könyv-
tári Levelezõ/lap hasábjain is közölnénk, hadd
mondjak köszönetet a versenybizottság tagja-
inak, valamint minden megyei pedagógiai in-
tézetnek, versenyszervezõiknek, s nem utolsó
sorban a verseny kiemelt támogatóinak: a
Könyvtárellátó Kht. vezérigazgatójának, az
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
fõigazgató asszonyának, az Informatikai és
Könyvtári Szövetség elnökének, a Kossuth
Kiadó vezérigazgatójának, a Flaccus könyvki-
adó ügyvezetõ igazgatójának.

A 2005–2006.évi Bod Péter országos könyv-
tárhasználati verseny döntõjének eredményei :

I. kategória
I. helyezés: Luxl Dóra Bersek J. Általános

Iskola és Alapfokú Mûv. Okt. Int., Kõszeg, ta-
nára: Nagyné Kovács Ildikó

II. helyezés: Boros Eszter Békés Városi Dr.
Hepp F. Általános Iskola, Békés, tanára: Veress
Béla Károlyné

III. helyezés: Pólya Málna Krúdy Gyula Gim-
názium, Nyíregyháza, tanára: Kalydy Zsuzsanna

II.kategória
I. helyezés: Felföldi Rita Sancta Maria Le-

ánygimnázium és Kollégium, Eger, tanára: Csató-
né Poczok Katalin
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II. helyezés: Takács Eszter Kanizsai Dorottya
Gimnázium, Szombathely, tanára: Szentgyörgy-
váriné Kovács Éva

III. helyezés: Füredi Andrea Bolyai J. Gy-
akorló Általános Isk. és Gimn., Szombathely,
tanára: Horváthné Szandi Ágnes

Végezetül:
Három éve egyre szorosabb kapcsolatba ke-

rültem a versennyel, amelynek tisztelettel gon-
dolok minden valamikori „védnökére”. Köszö-
net Ugrin Gábornénak, hogy fölfedezte újra szá-
munkra Bod Pétert, s megtalálta Zsoldos Jánosné
könyvtárostanárt. Köszönet Zsoldos Jánosnénak
a több évtizedes lelkesedésért. Köszönet a ver-
senyzõknek, a felkészítõ tanároknak. Mert ha
mindannyian „csak” annyit teszünk a könyv-
tárostanári hivatásért, amennyit Bod Péter szavai
sugallnak, nemcsak a verseny, de a könyvtárostanári
hivatás is fönnmarad: „Mert valamiképpen a hazá-
nak ártani nem szabad, azonképpen annak nem
használni, mikor lehetne, nagy vétek.”

Hock Zsuzsanna
könyvtárpedagógiai szakértõ

(Fõvárosi Pedagógiai Intézet)

Tékásklub a fõvárosban
Május utolsó hétvégéje, a nemzetközi gyermek-
nap adta az ötletet, hogy a fõváros iskolai könyv-
tárainak legfõbb használóit hívjuk találkozóra a
Fõvárosi Pedagógiai Intézet elõadótermébe.

Azokban a sorokban, amelyekben máskor
könyvtárostanár kollégáim ülnek, most tanítvá-
nyaik közül a legjobbak, a legérdeklõdõbb diá-
kok foglaltak helyet. Május 26. nevezetes dátum
lett az életükben, életünkben, hiszen megalakult
a fõvárosi Tékások Klubja.

Mit takar az elnevezés? Mivel foglalkoznak a
klubtagok? A kiindulópontot az az osztály-
könyvtárosi rendszer adta, amelyet magam is né-
hány éve kialakítottam a Városmajori Gimnázium
könyvtárostanárként. Örömömre szolgált, hogy a
diákok között volt több olyan is, aki maga is
osztálykönyvtárosi feladatokat vállalt iskolájában.

Az osztálykönyvtárosok azok a diákok, akik
az iskola osztályai és az iskolai könyvtár között
kapcsolatot tartanak. Tájékoztató, ötletadó sze-
repük mellett aktívak az iskolai könyvtár min-
den tevékenységében. Feladataikról, lehetõsége-
ikrõl beszélgettünk a fõvárosi középiskolák di-
ákjaival.

A klubfoglalkozás keretében a felhasználók
megfogalmazták, milyen is az ideális könyvtár
az iskolában:

– nagy terei több könyvtári funkciónak helyet
adnak,

– az elmélyült tanulás mellett a halk együtt-
gondolkodásra, sõt közös játékra is módot biz-
tosítanak,

– alkalmasak délutáni, tanórán túli elõadások,
rendezvények megtartására.

Az ifjú könyvtárbarátok szerint számukra a
legfontosabb: legyenek a könyvtárak az iskolá-
ban otthonosak, mindig hívogatóak! A könyvtá-
ri dokumentumok legyenek tiszták, és a legfris-
sebb könyvkínálat, folyóirat is kerüljön az állo-
mányba! Természetesen legyenek CD-k, DVD-k,
CD-ROM-ok, az „olvasásukhoz” szükséges esz-
közök is álljanak az ifjú olvasók rendelkezésére!
A könyvtárostanár pedig legyen megértõ, ked-
ves személyiség!

Az iskolai könyvtárról alkotott képük a kor-
szerû, valóban a XXI. század szellemiségének
megfelelõ információs szolgáltató központot
vetítette elénk. Jó volt hallani, hogy mindaz,
amire mi, könyvtárostanárok vágyunk, a diá-
kok oldaláról is elvárás az iskolai könyvtárak-
kal szemben. Számunkra is fontos a jól alakít-
ható tér, és nagy örömünkre szolgált, hogy a
diákok is észreveszik a hiányzó friss doku-
mentumokat, a szakadt könyveket… Bizony
sokan vagyunk, akik évek óta nem vagy alig
tudunk állományt fejleszteni, köttetni. (A
modern ismerethordozókat már nem is emlí-
tem.) Ami pedig a megértõ, barátságos
könyvtárostanár képét illeti – ez nem kerül
pénzbe, ez rajtunk múlik.

A Tékások Klubjának alapító tagjai megálla-
podtak abban, hogy évente legalább kétszer ta-
lálkoznak, s a klubtagok vállalták az iskolai
könyvtárak világnapjának fõvárosi szintû meg-
rendezését, amelynek szervezéséhez már hozzá
is fogtak. Örömünkre szolgált, hogy a diákok
kezdeményezték, legyen saját oldalunk a Fõvá-
rosi Pedagógiai Intézet honlapján, ahol könyv-
ajánlások, folyóirat-ajánlások is megjelennek
majd a klubtagok tollából.

Nézze el nekem a beszámoló olvasója, hogy
idõnként az egyes szám többes számmá lett, hi-
szen a Tékások Klubjának megszervezésében
Suller Zoltán és Terdik István könyvtárostanár
kollégám is részt vett.


