
„Mert valamiképpen a hazának ártani nem szabad,

azonképpen nem használni mikor

lehetne nagy vétek”

(Bod Péter)

A nagy múltú Bod Péter Országos Könyvtár-
használati Versenyhez kapcsolódva, a Bod
Péter Társaság – hagyományteremtõ szán-
dékkal – az alapító elnök, Ugrin Gáborné
tiszteletére hirdette meg országszerte a vetél-
kedõt az 5–6. évfolyam diákjai számára. 

A verseny célja, hogy lehetõséget teremt-
sen a korosztály számára a könyvtár adta le-
hetõségek megismerésére, eszköztudásuk
fejlesztésére, a szellemi munka technikája
alapjainak, a tanulásmódszertan lépéseinek,
a tudományok közötti kapcsolatoknak a fel-
fedezésére. A verseny témája a család volt.

A megyei/fõvárosi írásbeli forduló ered-
ményei alapján 14 diák vett részt a verseny
döntõjében 2011. március 19-én. A kétfordu-
lós (írásbeli és szóbeli) döntõ helyszíne a Ve-
res Pálné Gimnázium könyvtára volt, ahol
Ugrin Gáborné, Márta könyvtárostanárként
dolgozott. 

Verõfényes márciusi délelõtt csillogó sze-
mû diákok érkeztek kísérõikkel a gimnázium
könyvtárába, akiket Hock Zsuzsanna
könyvtárostanár fogadott. A kis versenyzõ-
ket ismerkedõ, feszültségoldó beszélgetésre
invitálta Molnár Katalin könyvtáros.

A felkészítõ tanárok hamar megtalálták
beszélgetésükhöz a közös témát. Eszmecsere
közben – gondolták, alig észrevehetõ – für-
készték az állományt, s azon gondolkodtak,
képesek lesznek-e majd használni a tudásu-
kat tanítványaik a verseny során. Talán job-
ban izgultak, mint a mosolygós versenyzõk. 

A döntõt Oporné Fodor Mária, a Veres
Pálné Gimnázium igazgatója, a Bod Péter
Társaság elnöke nyitotta meg. Azt követõen
Hock Zsuzsanna ismertette a nap forgató-
könyvét. 

A versenyzõket kísérõ felnõtteket emlék-
tábla-koszorúzással egybekötött megemléke-
zésre invitálta a Bod Péter Társaság elnöke,
míg a diákok versenyeztek. 

Tartalmában és formájában a döntõ visz-
szatért Ugrin Gáborné eredeti versenyelgon-
dolásához: egy napon volt a szóbeli és írás-
beli döntõ.

Az írásbeli ismét1 a család témához kap-
csolódóan kérdezett rá a diákok könyvtár-
használati ismereteire a NAT (Nemzeti Alap-
tanterv) témaköreiben: könyvtárismeret, 
dokumentumismeret, tájékozódás a könyv-
tárban.

A gyakorlati feladat referenszkérdéseken
keresztül egy-egy történeti család neves
egyéniségeit kerestette meg a diákokkal. Itt
fõként kézikönyvhasználat volt a feladat,
amelyet a címerek értelmezése és új címer
készítése színesített.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre dél-
után került sor. A díjakat, a társaság elnöke,
Oporné Fodor Mária adta át a fiatal döntõ-
söknek.

A nap zárásaként Hock Zsuzsanna gratu-
lált a versenyzõknek, felkészítõ tanáraiknak.
Biztatott mindenkit a jövõ évi versenyre, a
készülõdésre, hiszen a téma a névadó Bod
Péter születésének 300. évfordulója kapcsán
az enciklopédiakészítõ kora lesz! ■

1 http://m.blog.hu/bo/bodpetertarsasag/file/5-

6_%20%C3%A9vf_d%C3%B6nt%C5%91%C3%ADr%C3%A1sbeli.pdf
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