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Életfa Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási
Iskola
Zalavári fiatalok tánccsoportja
Zöldmezõ Utcai Általános Iskola, Diákotthon és
Speciális Szakiskola
Balatongyöröki Aerobikcsoport
Egry József Általános és Mûvészeti Iskola
Fazekas József Általános Iskola – Táltos Mûvé-
szetoktatási Iskola, Sümegcsehi
Bókaházi Népdalkör és Citeraegyüttes
Csány-Szendrey ÁMK színjátszó csoportja
Kehidámák Aerobik és Táncklub, Kehidakustány
Család Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
Ranolder J. Római Katolikus Általános Iskola,
nevelõk és szülõk színjátszó köre
Suli Harmónia – 2007 Gyermekeket Segítõ Ala-
pítvány, Karmacs

A könyvtár udvarában pedig:

• könyvritkaságaiból kiállítást és
ismertetést tartott a Balatoni Múzeum,
a Helikon Kastélymúzeum és a Pan-
non Egyetem Georgikon Mezõgaz-
daságtudományi Kar könyvtára,

• népi iparmûvészeti bemutatók
és foglalkozások zajlottak (fazekas,
viaszfestõ, fafaragó, csuhé- és szal-
mafonó, mézeskalács-készítõ, horgo-
ló-hímzõ, kéregfaragó),

• a Europe Direct Hálózat Bala-
ton Régió EIP és a gyermekkönyvtár
játékos totót készíttetett,

• a Helikon Rádió kívánságmû-
sort közvetített a helyszínrõl,

• a könyvtár forgalomból kivont
könyveit árusították.

Ezen a napon több mint ezren –
kicsik és nagyok – látogattak el a
könyvtár könyves vasárnapi rendez-
vényére. A fesztivál eredményessé-
gét bizonyítja, hogy az ingyenes szol-
gáltatásokat a látogatók nagy szám-
ban vették igénybe, s az olvasói lét-
szám is bõvült 121 új beíratkozóval.

Pappné Beke Judit

Összefogás
a könyvtárakért

„kézfogással”

Családi vetélkedõ a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtárban

Minden év októberének negyedik hétfõjén, az
iskolai könyvtári világnapon a világ iskolái és
könyvtárai színes programokkal hívják fel az is-
kolai könyvtárakra a figyelmet. Csatlakozik a
programhoz mindenki, akinek fontosak az isko-
lai könyvtárak, illetve az általuk képviselt érté-
kek. Ebben a tanévben az kapott hangsúlyt, hogy
az iskolai könyvtáraknak alapvetõ szerepük van
a tudás megszerzésében. Ezt tükrözi a világnap
idei magyar jelmondata: Könyvtárunk ereje –

tudásod veleje. A Fõvárosi Pedagógiai és Pálya-
választási Tanácsadó Intézet Könyvtárpedagógiai
Mûhelye együttmûködve a Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár Központi Könyvtárával izgalmas
rendezvénnyel csatlakozott a programsorozathoz.
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Mivel e tanév szakmai eseményei a „kézfogás”

jegyében zajlanak, a két intézmény közösen ren-
dezte meg az országos könyvtári napok könyves
vasárnapján azt a családi vetélkedõt, amely az
angol világnapi jelmondatot használta fel alapul:
Vár a könyvtár. Vár a könyvtár? Vár a könyv-

tár! A tudás vára!

A szójátékot kihasználva a vetélkedõn min-
den téma volt, ami a várral kapcsolatos lehet,
legyen az zene, építészet, irodalom, képzõmû-
vészet, játék, lovagi próbák és még sorolhat-
nám. Az alapötlet Hock Zsuzsannának, az is-
kolai könyvtárak pedagógiai szakértõjének és
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi
könyvtára munkatársainak (Téchy Tünde, Kiss

Katalin , Udvarnoky Virág) az érdeme. A já-
tékot egy lelkes, iskolai könyvtárosokból álló
csapat tervezte és szervezte vezetésükkel,
amelyhez a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
munkatársai közül is csatlakoztak. Az ideális
helyszínt és a méltó környezetet a gyönyörû-
séges Wenckheim-palota biztosította.

Családi vetélkedõ volt, amelynek jelen eset-
ben kulcsfontosságú szereplõje az iskolás gyer-
mek, aki az iskolai könyvtárra s a könyvtárban
tanult ismeretekre támaszkodva készülhetett fel
a vetélkedõre, nem nélkülözve családja segítsé-
gét, együttmûködését.

Az elõzetes feladatok során középkori köny-
vekkel és a várbeli élettel kapcsolatos kérdések-
re kellett válaszolni. A válaszok beküldésével
lehetett jelentkezni a játékra. A felkészüléshez
tartozott egy, a várakkal kapcsolatos szabályos
irodalomjegyzék összeállítása, s a családi címer
elkészítése. Ezek értékelése természetesen már
beszámított a pontversenybe.

A különbözõ típusú feladatokat a könyvtár
más-más pontján, toronynak vagy bástyának
nevezett állomásokon kellett megoldani. Ezek
többsége szintén a középkori várakkal, várélet-
tel volt kapcsolatos. Az épületben elfoglalt
helyük pedig fontos szerepet kapott, hiszen,
ha a versenyzõk szükségét érezték, akkor hasz-
nálhatták az adott témakör kézikönyveit.

A feladatok több mûveltségterületet is fel-
öleltek. Szerepeltek mûvészeti kérdések. A
játékosok olyan irodalmi, zenei, képzõmûvé-
szeti, filmmûvészeti alkotásokból hallhattak,
láthattak részleteket, amelyekben fontos sze-
repet kapott egy-egy vár. Ezeket kellett meg-
nevezni. A mû és szerzõje ismerete plusz pon-

tokat ért. A korabeli élethez kapcsolható fel-
adatok megoldásához ismerni kellett a közép-
kori viseletet (Divat-torony), a középkori vá-
rakban elõforduló mesterségeket (Mester-to-
rony), a gyógynövényeket és felhasználásukat
(Ispotály-torony). Voltak ügyességi versenyek:
bizony nem könnyû eltalálni a sárkány szívét
(Sárkányos udvar), átmenni a vizesárok felett
(egyensúlyozás gerendán), egy labirintuson ke-
resztül eltalálni a könyvtárba, összeilleszteni
egy vár képét részekbõl, és felismerni, megne-
vezni.

A lovagi torna sem maradhatott el, mely az
erõ helyett az ötletességet kívánta hasznosíta-
ni. A mesevárak típusainak ismerete szintén
segített a sikeres szereplésben.

A feladatokból látható, hogy a család minden
tagja, felnõtt és gyermek, a csapat nélkülözhe-
tetlen része volt. A játék végén valamennyi részt-
vevõ nyertesnek érezhette magát.

Menet közben a versenyzõk végigjárták a
könyvtár egész épületét. Így megismerhették a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyv-
tárát, amelynek épülete és szolgáltatásai remé-
nyeink szerint visszatérésre késztetik õket. A
felkészülés során olyan ismeretrendszerhez ju-
tottak, amely komplexitásában mutatott be egy
témát. Ez a vasárnap tartalmas együttlétet bizto-
sított a részt vevõ tizenkilenc családnak.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár gavallér
módon, nagy leleményességgel segített a díjak,
jutalmak összeállításában. Az értékes nyeremé-
nyek szintén a családok közös programjait tá-
mogatták. A könyvjutalmak mellett a verseny
minden résztvevõje színvonalas kulturális ese-
ményekre kapott belépõjegyeket, pl.: orgonakon-
cert a Mátyás-templomban, opera- és hangver-
senyjegyek, látogatás az Országos Széchényi
Könyvtárban, belépõk a Magyar Nemzeti Galériá-
ba, a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás-) temp-
lomba, a Szépmûvészeti Múzeumba, a Budavári
Labirintusba, a Vadasparkba, egy nagy értékû va-
csorameghívás a Sir Lancelot étterembe.

Ez a program is példa arra, hogy az összefo-
gás fantasztikus dolgokra képes! Legyen az
könyvtár – iskolai könyvtár, könyvtáros – könyv-
tárpedagógus, könyvtáros – iskolai könyvtáros,
családok vagy a családok egyes tagjai között!

Örömömre szolgál, hogy alkotóként én is része-
se lehettem e nem mindennapi rendezvénynek.

Magyari Filoména Szilvia
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