
Az iskola, az iskolai könyvtár 
és a könyvtárostanár 

1976 óta vagyok a fehérgyarmati Deák Fe-
renc Gimnázium könyvtárostanára. Isko-
lánkban sok a hátrányos szociális, kulturális
környezetbõl érkezõ diák. Többen a gimnázi-
umban találkoznak elõször szakszerûen 
kialakított könyvtárral. A könyvtár állo-
mányában kb. 15 000 dokumentum van. In-
tézményünk az elsõk között volt a megye is-
kolai könyvtárai sorában, ahol az állomány
teljes számítógépes feldolgozása megtörtént.
A kölcsönzés is a SZIRÉN segítségével tör-
ténik. 2008-ban egy jelentõsebb rekonstruk-
ciónak köszönhetõen iskolánk és a könyvtá-
runk is megszépült. 

Napi munkámban a könyvtárhasználatra
nevelést, a tanulók információs mûveltségé-
nek fejlesztését tartom a legfontosabb fel-
adatomnak. 

Az elmúlt évek alatt sok versenyre, pályá-
zatra készítettem fel tanulókat. Ez számomra
is hálás, sikerélményt jelentõ feladat, hiszen
az iskola tehetségesebb, önálló alkotómun-
kára is vállalkozó tanulóival foglalkozhatok.
Ez a feladatkör – az információkeresésnek, a
források felhasználásának és egy-egy önálló
alkotás elkészítési technikájának megtanítá-
sa – is része a könyvtárhasználatra nevelés-
nek. Ezekkel a tanulókkal személyesebbé,
közvetlenebbé válik a kapcsolatom. Többen
a középiskola elvégzése után is visszajárnak
az iskolai könyvtárba.

Részvétel a Bod Péter Országos 
Könyvtárhasználati Versenyen

A kezdetek óta részt veszek a Bod Péter Or-
szágos Könyvtárhasználati Versenyen. 13-
szor volt tanítványom az országos döntõben.
A 14 évesek kategóriájában 1996-ban Kocsis
Dóra, ebben a tanévben pedig Petõ Nóra
végzett az elsõ helyen.

A fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium
tanulóinak eredményei a döntõben: 

1995: Jakab Szabolcs (12 éves), különdíj 
1996: Kocsis Dóra (14 éves), 1. hely
1997: Kisgyörgy Erika (12 éves), 4. hely
1998: Schwarzkopf Melinda (14 éves), 7. hely
1999: Mészáros Marianna (12 éves), 5. hely
2000: Bencze Dóra (12 éves), 4. hely 
2001: Bordán Pálma (12 éves) 3. hely 

Mészáros Marianna (14 éves), 4. hely 
Szabó Éva (16 éves), 4. hely

2002: Bencze Dóra (14 éves), 4. hely
2003: Bordán Pálma (14 éves), 2. hely
2004: Márton Zoltán (12 éves). 2. hely 
2005: Bordán Pálma (16 éves), 4. hely 
2009: Kiss Zoltán (14 éves), 8. hely
2011: Petõ Nóra (14 éves), 1. hely

Hogy miért csinálom? Valószínûleg azért,
mert örömet okoz. A felkészítõ tanárok szá-
mára bizonyítási lehetõség is ez a verseny. Jó
lenne, ha minél több kollégában élne az
igény, hogy igazolja, nemcsak könyvtáros,
hanem pedagógus is. 
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✒✒    Sipos Mária

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyrõl 
– egy felkészítõ tanár szemszögébõl



Miért tartom hasznosnak 
a könyvtárhasználati versenyt?

Például azért, amit a következõ történet is bi-
zonyít. Ötöst kaptam történelembõl! – osztot-
ta meg velem örömét egy tanuló, aki évekkel
ezelõtt a Bod Péter Országos Könyvtárhasz-
nálati Versenyen szerepelt. Azért tudta a
szaktanár kérdésére a választ, mert a verseny
felkészülési szakaszában a könyvtár valame-
lyik kézikönyvében megkereste. Számára is
meglepõ volt, hogy visszaemlékezett a régen
olvasott információra. 

Ez a történet is azt igazolja, hogy lehet az
iskolai könyvtárak segítségével a tanórán
megszerzett tudást bõvíteni. Itt is lehet tanul-
ni, tanítani színesen, érdekesen, módszerta-
nilag ötletesebben, s talán még hatékonyab-
ban is, mint a tantermekben. Hiszem, hogy a
könyvtárhasználat közben megszerzett 
tudás, az önállóan felfedezett ismeret tartó-
sabb, nehezebben elfelejthetõ, mint a tan-
könyvek memorizálása során megtanult 
tananyag. 

Hogyan, milyen módszerekkel készítem

fel a tanulókat a versenyre?

1993 óta van lehetõségem heti egy órában a
könyv- és könyvtárhasználati ismeretek ok-
tatására az ötödik osztályban. (A felsõbb év-

folyamokon más tantárgyakba van beépítve
a könyvtárhasználat.) Ahhoz, hogy a megta-
nult elméleti ismeretbõl alkalmazásképes tu-
dás legyen, sokat kell gyakorolni, azaz rend-
szeresen igénybe kell venni a könyvtár szol-
gáltatásait. 

Az ötödikes kisgimnazisták elõször észre
sem veszik, hogy a könyvtárhasználatra ne-
velésüket elkezdtem. Arra törekszem, hogy a
könyvtári órákat a gyakorlat-központúság,
élményszerûség jellemezze. Elõször ilyen
„játékokat” találok ki a számukra: keressék
meg a lexikonok segítségével, hogy ehetett-e
Mátyás király paprikás krumplit, vagy
mondják meg, hogy hívják az õzapukát, az
õzanyukát és a gyereküket. Az ilyen és ehhez
hasonló kérdésekre (elõször segítséggel, ké-
sõbb már önállóan is) örömmel keresik meg
a válaszokat a gyerekek. Az elmúlt év õszén
például a tanulói számítógépeken meseköny-
vek, rajzfilmek népszerû alakjai jelentek
meg (Hamupipõkétõl, Hello Kitty-ig), s a
gyerekek érdeklõdéssel keresték meg a me-
sehõsök kitalálóit, azokat a könyveket, film-
címeket, amelyeknek fõszereplõire ráismer-
tek. 

Így kezdõdik. Nem véletlen, hogy késõbb
is a nyolcosztályos képzésben részt vevõk
közül választom ki a versenyzõket. Õk azok,
akik a könyvtár rendszeresebb, tudatosabb
használói maradnak évek múlva is. Ez a ver-
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seny nemcsak azoknak az eminens diákok-
nak a versenye, akik hatalmas mennyiségû
tananyagot képesek megtanulni. Ezen a meg-
mérettetésen az a diák is eredményes lehet –
sikerélményt szerezhet –, aki a klasszikus is-
kolai tantárgyakhoz képest talán kevesebb
elméleti anyag megtanulására hajlandó, de a
megtalált információt alkotó módon tudja
felhasználni, ismeretét ötletesen, talpraeset-
ten tudja alkalmazni. 

A Bod Péter verseny praktikus, késõbb is
jól hasznosítható készséget mér. Az informá-
ciószerzés készsége, képessége csak úgy fej-
leszthetõ, ha sok könyvtárhasználatra épülõ
feladatot oldanak meg a tanulók. Ezért sok
referensz kérdést találok ki s oldunk meg a
felkészülési szakaszban. Már akkor kész fel-
adatokkal várom õket, amikor megkezdjük a
felkészülést. A versenyzõk elõtt sokszor rejt-
ve is marad, hogy a felkészítõ tanár is készül.
Néha elõfordul, hogy észreveszik ezt a hát-
térmunkát. Ez a kérdéseikbõl válik kikövet-
keztethetõvé: „Hogy tud Marika néni ennyit
kérdezni?” – fakadt ki az egyik tanuló. Egy
másik alkalommal pedig ezt kérdezték:
„Honnan tetszik tudni, hogy ez is benne van
a lexikonban?” Az utóbbi években a verseny
honlapjáról elérhetõ feladatbank is hasznos
segítség, illetve az elméleti felkészüléshez
használhatók a könyvtárhasználati ismeretek
tantárgy tankönyvei, munkafüzetei. 

A kézikönyvek megismerését, használatát
csak kézikönyvtárban lehet gyakoroltatni.
Az információszerzés új csatornáinak, az
internetes tartalmaknak a megismerésére
már házi feladatként is adható felkészülést
szolgáló feladatsor. A verseny elõtti héten az
idõhiány, a tanulók délutáni elfoglaltságai
miatt igénybe veszem a kollégáim segítségét
is. Már tudom, hogy kik azok, akik nem ve-
szik rossz néven, ha órájukról a versenyek
miatt hiányoznak a gyerekek. Soha nem mu-
lasztom el megköszönni nekik ezt a segítsé-
get.

A szóbeli döntõkre, a projektmunka elké-
szítésére történõ felkészítés során vagyok a
legtanácstalanabb. Azt gondolom, hogy a
versenynek ebben a végsõ szakaszában talán
már nem is lehet segíteni. Ha a versenyzõbõl
hiányzik a kreativitás, ha nincsenek ötletei,
ha nem tud jól gazdálkodni az idejével, a
projektmunkája sem lehet sikeres. Szeren-
csére, Petõ Nóra azt bizonyította a verse-
nyen, hogy kreatív, talpraesett diáklány. ■
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