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Középiskolások nemzetközi
könyvtárhasználati
versenye

A nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási
Közalapítvány támogatásával már harmadik al-
kalommal szervezett könyvtárhasználati versenyt
a határainkon túli magyar tannyelvû középisko-
lák tanulói számára. Most is részvételi lehetõsé-
get kaptak a Bod Péter Könyvtárhasználati Ver-
senyen korábban eredményesen szerepelt hazai
középiskolások.

A verseny – az elõzõ évekhez hasonlóan – A
magyar kultúra értékei a Kárpát-medencében

téma köré szervezõdött, de az idén az irodalmon
belül kiemelten foglalkoztunk Ady Endre és Sütõ
András szellemi örökségével.

Az iskolai könyvtárosok levelezõlistáján, majd
az Oktatási Közlöny 2006. évi 34. számában (p.
3331.) közzétett versenyfelhívás kedvezõ fogad-
tatásra talált a megszólítottak körében. Fele-fele
arányban érkeztek a nevezések a határainkon túli
és a hazai középiskolákból. Sajnos, a romániai is-
kolákból személyes hangú meghívásunk ellenére
sem jöttek versenyzõk, holott az idén már útlevél
nélkül lehet hozzánk utazniuk.

A 2007. március 24-i meg-
mérettetésen az alábbi közép-
iskolák tanulói vettek részt:
Második alkalommal fogadhat-
tuk a beregszászi Bethlen Gá-
bor Magyar Gimnázium diák-
jait (felkészítõjük Lacz Csillla).
Megjegyzést érdemel, hogy az
utolsó percig kétséges volt,
megkapják-e a résztvevõk az
utazásukhoz szükséges vízu-
mot. Ugyancsak második alka-
lommal jöttek Kassáról a Ma-
gyar Tannyelvû Középfokú
Ipariskola és Kereskedelmi
Akadémia versenyzõi, felkészí-
tõjükkel, Fülöp Évával. A lel-

kes kolléganõ vállalta a kassai Márai Sándor
Magyar Tannyelvû Alapiskola és Gimnázium
tanulóinak felkészítését is.

A hazai középiskolákat hat intézmény képvisel-
te: a debreceni Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szak-
középiskola (felkészítõ tanár Porczióné Stébel Il-

dikó), a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium (fel-
készítõ tanár Kalydy Zsuzsa), a budapesti László
Gyula Gimnázium (felkészítõ tanár Preiszler Ju-

dit) és Németh László Gimnázium (felkészítõ ta-
nár Molnárné Vörösmarti Ágnes), az egri „Sancta
Maria” Leánygimnázium (felkészítõ tanár Csatóné

Poczok Katalin), a hatvani Széchenyi István Köz-
gazdasági Szakközépiskola (felkészítõ tanár
Valakovicsné Lakatos Marianna).

A feladatokat Zsoldos Jánosné versenyszer-
vezõ állította össze.

A verseny során kimagasló eredményt ért el
Polgár Alexandra, a budapesti Németh László
Gimnázium diákja. Kiváló teljesítményt nyújtott
az idén elõször versenyzõ Csörgõ Edina, a kassai
Márai Sándor Gimnázium diákja, valamint a nyír-
egyházi Rábai Valéria. Szorosan utánuk említhetõ
két versenyzõ: Felföldi Rita (Eger) és Papp Tímea

(Debrecen). Jól szerepelt még Csobády Beáta (Kas-
sa), Kovács Zsófia (Beregszász) és Szalai Péter

(Budapest, László Gyula Gimnázium). A többiek
is becsülettel helytálltak.
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A három feladat teljesítésének elbírálására
„szakosodott” zsûri tagjai:

– referenszkérdések értékelése:
Sipos Mária (Fehérgyarmat), a Bod Péter

Könyvtárhasználati Verseny országos ismertségû
felkészítõ tanára,

Szepesi Hajnal (Budapest), a Bod Péter
Könyvtárhasználati Verseny országos zsûrijének
örökös tagja,

– könyvismertetések értékelése:
Csutkai Tamásné (Nyíregyháza) és Kádárné

Pivarnyik Ilona (Nyíregyháza), mindketten a Bod
Péter Könyvtárhasználati Verseny sikeres felké-
szítõ tanárai,

– cikkismertetések értékelése:

A túloldali képen: Kalucza Lajos igazgató

megnyitja a versenyt.

Fent: a felkészülés pillanatai és eredmény-

hirdetésre várva

Blaskóné Brösztl Márta

(Nyíregyháza), a Bod Péter
Könyvtárhasználati Verseny
sikeres felkészítõ tanára és
Juhászné Belle Zsuzsa (Debre-
cen), a Könyvtárostanárok
Egyesülete (KTE) kelet-ma-
gyarországi régiójának felelõ-
se.

A zsûri tagjai kiemelték,
hogy a versenyzõk többsége
otthonosan mozog a könyvtár-
ban, ismerik a legfontosabb se-
gédkönyveket.

Amíg a versenyzõk felada-
taik megoldásával voltak elfog-
lalva, felkészítõ tanáraik meg-
hallgathatták Kalucza Lajos

igazgató elõadását az iskola tör-
ténetérõl, eredményeirõl, majd
vezetésével bejárták az épüle-
tet. Ezt követõen Bondor Eri-

kával, a KTE elnökével szak-
mai kérdésekrõl beszélgettek.

A verseny valamennyi részt-
vevõje emléklapot, könyveket
és CD-ROM-okat vehetett át.
A felkészítõ tanárok könyveket
és módszertani kiadványokat
kaptak. A kiosztásra kerülõ do-
kumentumok a versenyt támo-
gató kiadóktól és a Kölcsey
Ferenc Gimnáziumtól származ-
tak, de a zsûri tagjai is hoztak
magukkal ajándékozásra szánt
köteteket.

A Kölcsey Ferenc Gimnázium a verseny sze-
mélyi és dologi kiadásait (beleértve a szállás- és
étkezési költségeket is) a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány támo-
gatásából fedezte.

A jó hangulatban telt verseny végén a jelen-
levõk a folytatás reményében búcsúztak el egy-
mástól.

Zsoldos Jánosné

versenyszervezõ


