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✒✒ Az ember feje nem lexikon címmel

könyvtárhasználati és általános mûveltségi

vetélkedõt hirdettünk a balassagyarmati

Madách Imre Városi Könyvtárban 2016

októberében, az általános iskolák negye-

dik–ötödik osztályos tanulóinak. Összesen

harmincegy háromfõs csapat nevezése ér-

kezett hozzánk. Külön örömmel töltött el

bennünket, hogy nemcsak a város diákjai-

nak, hanem a közeli község – Érsekvadkert

– iskolásainak is felkeltettük az érdeklõdé-

sét. A nagyszámú részvétel igencsak meg-

lepett bennünket, így az elgondolt lebo-

nyolítást is újra kellett terveznünk, mivel

megfelelõ terem híján a közel száz gyer-

meket nem tudtuk egyszerre megmérettet-

ni. Végül arra az elhatározásra jutottunk,

hogy a vetélkedõt három különbözõ idõ-

pontban tartjuk meg – november 15-én és

16-án –, természetesen mindenkinek

ugyanazokkal a feladatokkal és ugyanazzal

a zsûrivel. Az összesítésre az utolsó fordu-

ló után kerülhetett csak sor, ezért rendha-

gyó módon a gyõzteseknek személyesen

vittük ki az iskolákba a nyereményeket és

az okleveleket. 

Az elsõ három helyen végzett csapatok

tagjai egy igen értékes jutalomkirándulás-

nak örülhettek. Velük Gödöllõre utaztunk,

ahol a királyi kastélyban élményekkel teli

idegenvezetésben részesültünk, ezt követõ-

en a Gödöllõi Városi Könyvtár kollégái szí-

vélyes vendéglátással fogadtak, majd kör-

bekalauzoltak intézményükben.
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A további három helyezést elért csapat

könyvjutalmat kapott, de a vetélkedõrõl

senki sem távozott üres kézzel.

A megmérettetés nagyon jó hangulat-

ban zajlott, és a résztvevõk sokat tanultak a

kérdések megoldása során, miközben igazi

csapattá kovácsolódtak.  A verseny hét fel-

adatból állt, szerepelt köztük egyebek 

mellett egy a könyvtárunkról levetített rö-

vidfilm alapján feltett kérdéssor, Márton-

naphoz kapcsolódó szólások és közmon-

dások keresése, könyvek csoportosítása,

fõosztályba sorolása, nyomozás a polcon

lévõ lexikonok után, katalóguscédulák rej-

telmeinek kibogozása, könyvek szoros be-

tûrendbe sorolása, és Ki mit tud? címen ál-

talános mûveltségi feladatsor.

Tapasztalataink alapján elmondhatjuk,

hogy a mai felgyorsult, internetközpontú

világban mégis szükség van a hagyomá-

nyos dokumentumok használatára, hiszen

a gyerekek izgatottan kutakodtak a kézi-

könyvekben, és nagy figyelemmel rendez-

gették a katalóguscédulákat. Jó példa

könyvtárunk és az iskolai könyvtárak szo-

ros kapcsolatára, hogy az ottani kollégák

partnereink voltak a szervezésben és a fel-

készítésben, hiszen közös célunk a gyere-

kek olvasóvá és aktív könyvtárhasználóvá

nevelése. ■
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