
2009. április 20–21-én a békéscsabai Belvá-
rosi Általános Iskola és Gimnáziumban zaj-
lott a Bod Péter Országos Könyvtárhasz-
nálati Verseny döntõje. Intézményünk 
pályázaton nyerte el a nagy múltú országos
tanulmányi verseny végsõ fordulójának ren-
dezési jogát.

Az olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelés
számos formája közül kiemelkednek az
olyan vetélkedõk, amelyek felkeltik a gyere-
kek érdeklõdését, tudásvágyát, kellõképpen
motiválják, olvasásra és könyvtárban törté-
nõ információszerzésre szoktatják õket. Az
iskolai könyvtárnak az is feladata, hogy az
önképzés eszközrendszerének elsajátíttatá-
sával fejlessze a tanulók képességeit, példá-
ul a szövegértés, a problémamegoldás, a tér-
beli tájékozódás képességét. A könyv- és
könyvtárhasználati versenyek ellenõrzik az
egyes készségek meglétét és színvonalát, je-
lezhetik a képességfejlesztés további útját.

Magyarországon a Bod Péter Országos
Könyvtárhasználati Verseny a szakma leg-
magasabb rangú megmérettetése. Minden
könyvtárostanár ismeri, és ha módja van rá,
indítja a legkiválóbb tanítványait. A színvo-
nalas vetélkedõ célja megegyezik a könyv-
tár-pedagógia célkitûzéseivel. Többek kö-
zött a választ keresõ tudás, az elõadni tudás
stb. képességének megszerzésére irányul.
Elsõsorban nem a lexikális ismereteket mé-
ri, hanem a könyvtárhasználati jártasságo-
kat. 

A verseny, mint ismeretes, 1993. május
29-én Budapesten indult útjára. Ez a vetél-
kedõ még csak „próbaversenynek” számí-
tott. Az 1993/94-es tanévben a Mûvelõdési
Közlöny hasábjain meghirdetett egyéni for-
májú verseny már országos méretûvé nõtt.
Ebben a tanévben indítottunk elõször mi is
belvárosis diákot, aki az országos döntõn
VI. helyezést ért el a 13–14 évesek korcso-
portjában. Ettõl kezdve szinte minden évben
részt vettünk és sikeresen szerepeltünk a
versenyeken. Tanulóink a megyei forduló-
kon hat elsõ, öt második, négy harmadik; az
országos döntõkön pedig két második, egy
ötödik és két hatodik helyezést értek el. De
nemcsak a versenyeztetés oldaláról kötõ-
dünk a rangos vetélkedõhöz. Néhány éve
feladatlapok összeállítására írt ki pályázatot
a versenybizottság, és az általam összeállí-
tott feladatsor a sikeres pályázatok közé ke-
rült, ami rendkívüli elismerést jelentett szá-
momra.

Az utóbbi néhány évben mi magunk szer-
veztünk versenyeket Békés megyében. Kétfé-
le levelezõ versenyt kínálunk: az egyik a me-
gyei könyvtárhasználati verseny, a másik ve-
télkedõnk irodalmi, amely éppen jelenleg
zajlik 292 fõ részvételével. Mindkét verse-
nyünk lehetõséget ad arra, hogy a tanulók 
fejlesszék a könyv- és könyvtárhasználati jár-
tasságukat, valamint olyan feladatokkal is ta-
lálkozhatnak a résztvevõk, amelyek megoldá-
sa során kompetenciaalapú tudásukat is 
alkalmazhatják. A feladatlapok intézményünk
honlapjáról (www.belvarosi-bcs.sulinet.hu) tölt-
hetõk le. Versenyeink népszerûek, hiszen a
gyerekek szeretnek vetélkedni, a levelezõs
forma pedig a „szerepelni kevésbé akaró”
diákokat is mozgósítja. 

A békéscsabai Belvárosi Általános Iskola
és Gimnáziumban nagy figyelmet fordítunk
a készségek és képességek fejlesztésére. In-
tézményünkben 6–18 éves korú gyerekek
képzése folyik, mindemellett minden tanu-
lónk találhat érdeklõdésének megfelelõ el-
foglaltságot. Diákjaink sokféle szakkör és
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egyéb tanórán kívüli foglalkozás közül vá-
laszthatnak. Az alsóbb évfolyamokon az
alapkészségek szilárd kialakítását hangsú-
lyozzuk, a felsõbb évfolyamokon az intellek-
tuális ismeretek, az informatikai jártasságok
és az idegen nyelvi képességek fejlesztése
kerül elõtérbe, hiszen mindezek nélkülözhe-
tetlenek a sikeres továbbtanuláshoz. Az utol-
só évfolyamokon a hangsúly az elemzõ ké-
pességre és az ismeretek komplex alkalmazá-
sára tevõdik, átfogó tudássá szervezzük a 
tanultakat. Ezt a célt szolgálja a tantárgyakat
ötvözõ „projektdolgozat rendszerünk” is. 
A 11. évfolyamon tanulók házi dolgozatot
készítenek választott témakörökben az írás-
beli munka formai követelményeinek betar-
tásával. A folyamatot különféle digitális
technikák alkalmazásával bemutatott pre-
zentáció zárja. Fontosnak tartjuk, hogy ta-
nítványaink az így szerzett tapasztalatokra is
támaszkodhassanak a felsõoktatásban foly-
tatott tanulmányaik során.

Iskolánkban a diákok és a tanárok közötti
viszony az átlagosnál közvetlenebb, családi-
asabb. A belvárosiban kapott személyes tö-
rõdést minden diákunk érzi, amit a visszaté-
rõk ragaszkodása is bizonyít.

Nyitott iskola lévén a Belvárosi Általános
Iskola és Gimnázium folyamatosan ad he-
lyet különbözõ rendezvényeknek, és vállalja
azok igényes lebonyolítását. Intézményünk
többek között emelt szintû érettségik vizs-
gáztató helye, ECDL-vizsgaközpont, szá-
mos megyei verseny helyszíne. Így az is ter-
mészetes volt számunkra, hogy szívesen
megrendezzük az országos könyvtárhaszná-
lati verseny döntõjét. Úgy gondoltuk, hogy
korszerûen felszerelt és esztétikus környe-
zettel rendelkezõ könyvtárunk a pályázatban
felsorolt valamennyi feltételnek megfelel. 
A tervszerû állományépítés során kialakított
gyûjteményünk (44 576 dokumentum) min-
den tudományterületet felölel. Folyamato-
san beszerezzük a legfrissebb irodalmat.
Különösen értékes a kézikönyvtárunk. 
A leggyakrabban használatos segédköny-
vekbõl több példányunk is van. Folyóirat-
olvasónkban 38-féle idõszaki kiadvány la-
pozgatására, olvasására van lehetõség. 
Barátságos hangulatú könyvtárunkat mind a
gyermek, mind a felnõtt olvasóink szeretik.

Ezt bizonyítja a látogatók (184 fõ/nap) és a
kölcsönzések (84 db/nap) magas száma is. 
A 200 négyzetméter alapterületû könyvtá-
runkban az informatika órákon egyidejûleg
15–20 tanuló szokott keresgélni, jegyzetel-
ni, bibliográfiákat szerkeszteni. Úgy véltük,
hogy olvasótermünkben a versenyzõk ké-
nyelmesen tudnak dolgozni, és a felkészítõ
tanárokat is érdekelni fogja a sokféle kor-
osztályt oktató-nevelõ intézményünk. 

Az országos tanulmányi verseny megnyi-
tóján Zátonyiné Fazekas Erzsébet, a Belváro-
si Általános Iskola és Gimnázium igazgató-
nõje köszöntötte a résztvevõket. A megnyitót
követõen a versenyzõk elõször megismerked-
tek könyvtárunk tereivel, elrendezésével és a
keresést segítõ eszközökkel. Az állományban
naprakész katalógusok alapján lehet keresni.
Cédulakatalógusaink: raktári, leíró és szakka-
talógus, továbbá van elektronikus katalógu-
sunk is, amelyet a Szirén integrált könyvtári
rendszer segítségével építünk. Az állomány-
részek közötti eligazodást jól látható feliratok
teszik lehetõvé. 

A döntõn rövid könyvtárbemutató után a
gyerekek nekiláttak komplex, projektszerû
feladatuk elvégzésének. A diákok példaadó
lelkesedéssel dolgoztak. Használták mind a
cédula-, mind a számítógépes katalógust,
kutattak a kézikönyvtárban és a folyóirat-ol-
vasóban, majd fénymásoltak. Keresgéltek
valamennyi állományrészben, nem hagyták
figyelmen kívül sem a nyomtatott, sem az
audiovizuális dokumentumokat. Aki video-
kazettát választott, belenézett a filmbe; aki
az interneten találta meg a legjobb irodal-
mat, kinyomtatta magának. Közben a zsûri
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tagjai folyamatosan figyelték és pontozták a
tanulók tevékenységének egyes szakaszait
is. Az önálló feladat végeztével a verseny-
zõk bemutatták mûveiket, és ismertették a
felhasznált dokumentumokat. A zsûritagok
kedvesen, szimpatikus empátiával hallgatták
a beszámolókat. A felkészítõ tanárokat a
verseny ideje alatt külön kulturális program
várta.

A kétnapos rendezvény keretében lehetõ-
ségünk nyílt arra, hogy az ország különbözõ
tájairól érkezett tanulók és tanárok megis-
merkedhessenek Békéscsaba nevezetessége-
ivel. Vendégeink egyebek között ellátogat-
tak más iskolai könyvtárba, megtekintették a
Jankay Galériát, a Munkácsy Mihály Múze-
umot és a Munkácsy Mihály Emlékházat,
interaktív foglalkozáson vettek részt a Körö-
sök Völgye Látogatóközpontban.

A visszajelzések alapján a kellemes han-
gulatú versenyen és a kapcsolódó programo-
kon valamennyi résztvevõ jól érezte magát.
Érdekes volt most „belülrõl” látni az esemé-
nyeket, hiszen eddig magam is a felkészítõ
tanárok között izgultam. Megállapíthattam
azt is, hogy mennyit változott maga a ver-
seny az idõk folyamán. Például a különálló
feladatokból egy „nagy projekt” lett, a tanu-
lók immár nem forgószínpadszerûen vándo-
rolnak zsûrirõl zsûrire, hanem egyetlen bi-
zottságnak számolnak be.

Jó, hogy útjára indult ez a könyvtárhasz-
nálati verseny. Jó, hogy a gyerekek össze-
mérhetik könyvtárhasználati ismereteiket és
jártasságukat. Jó, hogy mi, felkészítõk is
visszajelzést kapunk munkánk eredményes-
ségérõl.

A 2009/2010-es tanévben minden kedves
kollégának sok erõt, kitartást és jó verseny-
zési kedvet kívánok!

A Bod Péter Országos Könyvtárhasznála-
ti Verseny 2008/2009-es tanévében az I. ka-
tegóriában Veress Béla Károlynénak, a Bé-
kési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészeti Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Dr. Hepp Ferenc Tagiskola
könyvtárostanárának 7. évfolyamos tanuló-
ja, Duma Lilla nyerte el az elsõ helyezést. 
A következõkben az õ bemutatkozásaikat
olvashatják.

Egy eredményes felkészítõ 
könyvtárostanár és tanítványa
Veress Béla Károlyné

1976-ban végeztem a szombathelyi Tanár-
képzõ Fõiskolán matematika-könyvtár sza-
kos tanárként. Diplomázásom után a békési
3. sz. (ma Dr. Hepp Ferenc nevét viselõ) Ál-
talános Iskolában kezdtem el szakjaimnak
megfelelõen dolgozni. 15 éve megszereztem
az oktatásinformatikusi végzettséget is. Isko-
lánkban emelt szintû oktatás folyik matema-
tikából és testnevelésbõl. Nyitottak vagyunk
minden új, érdekes kezdeményezésre. 

Az eltelt 33 év alatt nagyon sok gonddal,
problémával kellett megküzdenem, de vol-
tak szépségek is bõséggel. Az elsõ évben a
könyvtár tulajdonképpen még nem volt iga-
zán könyvtár. A gyermekkönyvek egy te-
remben voltak lakattal elzárva, a többi
könyv a tanári szobában kapott helyet.
1978-ban földrengés volt a városunkban, az
iskolánk életveszélyessé vált. Kosarakban
hordtuk ki a sérült épületbõl a könyveket.
Ezután szükségbõl az egyik olajos padlójú
tanterembe kerültek, szabadpolcra. Mit ne
mondjak, nem használt az állománynak!
1980 szeptemberében adták át az új iskolát.
Itt már volt külön könyvtár. Kicsi volt
ugyan, de könyvtár. Igaz, akkor még a gyer-
meklétszám is sokkal magasabb volt, így
rendszeresen voltak tanórák a teremben.
2000-re kinõtte a könyvtár az eredeti helyét,
s egy teremcserével igazán ideális helyet si-
került létrehoznunk. A régi rajztermet alakí-
tottuk át könyvtárrá. A tankönyvek elhelye-
zésére szolgált a terembõl nyíló szertár.
Aminek nagyon örültem, volt egy kis zug,
ahol a mûhelyfeladatokat tudtam elvégezni:
könyvek javítása, bevételezés stb. Az elõzõ
tanévben nyert az iskola felújítására beadott
pályázatunk, így jelenleg bedobozolva, egy
raktárban várják a könyvek (és én is), hogy
elkészüljön a szép, korszerû iskolai könyv-
tárunk. Könyvtárosságom ideje alatt, remé-
lem, ez lesz az utolsó költözés. 

Munkám során a legnagyobb gondot a ke-
vés pénz jelentette. Bár az iskolavezetés tá-
mogatását folyamatosan élvezhettem, a
szükséges anyagi hátteret nem mindig tud-
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ták biztosítani. Ezért az állományt sem min-
dig tudtam úgy fejleszteni, ahogy szerettem
volna, illetve szükséges lett volna. Jó, hogy
vannak pályázatok, sokat segítenek. Nyolc
éve létrehoztunk egy alapítványt, amelynek
célja az informatikai és könyvtári fejlesztés,
a könyvtár rendezvényeinek anyagi támoga-
tása. Az alapítvány támogatásával jutnak el
tanulóink a fizetõs versenyekre, szervezünk
népmese napját, kreatív foglalkozásokat a
jelesebb ünnepek elõtt stb. Ugyancsak az
alapítvány közremûködésével tudunk olyan
eszközöket vásárolni, amelyekre az intéz-
mény költségvetésébõl nem telik: fûzõgép,
lamináló, projektor, számítógép és egyebek.
Persze ehhez rengeteg háttérmunka kell: fut-
kosás szponzorok után, reklám a szülõk
között…

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tehetség-
gondozásra, a tanulmányi versenyeken való
részvételre. Rendszeresen bekapcsolódunk a
megyei szervezésû levelezõs könyvtárhasz-
nálati versenyekbe, s indulása óta a Bod Pé-
ter Országos Könyvtárhasználati Versenybe.
A versenyeken szívesen vesznek részt a gye-
rekek. A Bod-versenyt azért kedvelik, mert a
feladatok nem szárazak, hanem nyitottak,
böngészést, kreativitás igényelnek. Ez él-
ményt nyújt nekik. Mindezek mellett szá-
momra fontos lehetõség ebben a verseny-
ben, hogy amennyiben tanulóim bejutnak az
országos fordulóba is, akkor nemcsak me-
gyei összehasonlításban kaphatok visszajel-
zést munkámról, s a döntõben lehetõség van
megyén kívüli kollégákkal is tapasztalatokat
cserélni.

Eddig háromszor jutottunk be az országos
döntõbe. Boros Eszter tanítványom a
2003/2004-es tanévben, 6. osztályos korá-
ban Budapesten megosztott harmadik he-
lyet, majd két év múlva Székesfehérvárott
második helyet szerzett. Duma Lilla Békés-
csabán elsõ lett. Azok a gyerekek is, akik
nem értek el ilyen sikert, szerették ezt a ver-
senyt, mert a felkészülés során olyan rutinra
tettek szert a könyvtárban való eligazodás-
ban, ami további tanulmányaik során sokban
segítette õket.

Általában minden évfolyamon van egy
aktív mag. Õk szívesen jönnek be a könyv-
tárba s kapcsolódnak be a versenyekbe. 

A felkészülés során régebbi versenyek fel-
adatait szoktuk megoldani, valamint saját
magam vagy a gyerekek is szoktak kitalálni
feladatokat. A gyakorlati feladatokra he-
lyezzük a fõ hangsúlyt, persze valamennyi
elmélet is kell. Általában jó hangulatban tel-
nek el a készülés órái.

Duma Lilla
7. osztályos tanuló, Békés

Nekem ez a verseny nagyon sok új élményt
ad, mert szeretek olvasni, és így jobban
megismerhetem a könyveket.

Már többször vettem részt könyvtárhasz-
nálati versenyen, de a Bod Péter Országos
Könyvtárhasználati Versenyen most indul-
tam elõször, s azonnal megtetszett. Jó ötlet-
nek tartom, hogy nem csak a könyvtári is-
mereteket veszi igénybe, hanem az általános
mûveltségre is nagy szükség van.

Felkészülésem alatt betekintést nyertem a
történelembe, a biológiába, a zenébe és szá-
mos más tudományágba. Ezeket a tapaszta-
lataimat iskolás éveim során is hasznosít-
hatom. Akár tanulásról, kiselõadásról, 
projektmunkáról van szó, tudom, hogy hova
nyúlhatok. Nagyon örülök, hogy otthon va-
gyok a könyvtárban és részese lehetek az ál-
tala megismert világnak. ■
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