
A Bod Péter Könyvtárhasználati 
Verseny és egy résztvevője 

2002-ben ünnepelte az Országos Széchényi Könyvtár 200. születésnapját, ennek tiszteletére 
a 10. Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny témája: könyv, könyvtár, nemzeti könyvtár. Ez azt 
jelenti, hogy a résztvevőknek ezzel a témával kapcsolatos könyvekből kell felkészülnie a 
meg mé r ett etés re. 
Február 18-án, a Gundel Károly Vendéglátóipar Szakközépiskolában került sor a budapesti 
döntő megrendezésére, melynek magam is részese lehettem versenyzőként a III. korcsoport
ban. 

Ezt egy írásbeli forduló előzte 
meg a Fazekas Mihály Fővárosi 
gyakorló Altalános Iskola és 
Gimnáziumban, melyen a részt
vevők b eb í zony ítha tták, ho~ 
gyan tudnak el igazodni egy 
könyvtárban, mennyire tudják 
használni a kézikönyveket, és 
hogyan tudnak katalóguscédu
lából információt szerezni. Ezen 
kívül egy kötelezően magunk
kal vitt könyvből (Katsányi Sán
dor - Könyves-Tóth Lilla: Infor
máció - könyv - könyvtár) feltett 
kérdésekre kellett válaszolni; 
•pl.: Mi a hiba a tárgymutatóban az 
s betűvel kezdődő szavaknál? A 
szóbelire a legjobb hé t ember 
mehete t t tovább. Itt négy fel
adatnak kellett eleget tenni; 
könyvismerte tés , folyóirat is
mertetés, katalóguscédula elem
zés cs rcfcrcnszkérdcs. 

A következő fordulón, vagyis 
az országos írásbelin az első há
rom helyezett vehet majd részt 
március 18-án szintén a Fazekas 
Mihály Fővárosi gyakorló Alta
lános Iskola és G imnáz ium 
könyvtárában. Harmadik helye
zésemmel izgatot tan vá rom, 
hogy mit tartogat számomra ez 
a kihívás, melyre először jutot

tam tovább, annak ellenére, 
hogy m á r ha rmad ik a lkalom
mal veszek részt ezen a verse
nyen. Előző évben a budapest i 
dön tőn 4. helyezést értem el, 
egy hellyel „csúsztam le" az or
szágos versenyről. 

Sikeremet riagy részben 
könyvtáros-tanáromnak, Traut-
m a n n Györgynének köszönhe
tem. Mária nén i sok m u n k á t 
fektetett abba, hogy a fordulók
ra felkészítsen, m é g akkor is, 
mikor beteg volt. Az ő szeretete 
és kedvessége né lkül lehet, 
hogy két évvel ezelőtt (mikor 8. 

osztályos voltam) nem vettem 
volna a bátorságot , hogy egy 
könyvtárhasznála t i versenyen 
vegyek részt. Arra gondoltam, 
hogy az nem nekem való, h i 
szen én nem könyvtáros szeret
nék lenni. Mint sokan mások, én 
is abban a tévhitben éltem, hogy 
ilyen versenyekre csak a leendő 
könyvtárosok járnak és azok
nak, akinek más céljai vannak 
az életben (pl. jogi egyetem 
vagy közgáz) semmi ér te lme 
sincs ilyenen részt venni . Az el
ső ve rsenyem u t á n belát tam, 
hogy hatalmasat tévedtem, hi-



szeri azóta ha bemegyek egy 
könyv tárba, nem állok lehetet
lenül, ha szükségem v a n egy 
könyvre. Kellemes érzéssel tölt 
el az, hogy egy idegen helyen is 
megtalálom, amit szeretnék. 

Nagyon tetszik, hogy a Bod 
Péter versenyen n e m a tanulók 
lexikális tudását, hanem könyv
tárhasználati jártasságaikat m é 
rik, persze ez nem azt jelenti, 
h o g y n e m kell hozzá tanulni 
vagy hogy nem igényel sok fel
készülést. Évről évre n ő a köve
te lmény és ezzel párhuzamosan 
Mária néni is egyre mélyebben 
vezet bele a szakma szépségeibe 
és rejtelmeibe. Iskolám, a Mó
ricz Zs igmond Gimnáz ium 
könyvtára ehhez kellemes han
gula to t biztosít , fantaszt ikus 
könyvtárosai segítségével. Ók 
mindig minden diáktól megkér
dezik, hogy miben lehetnek a 
segítségükre, és gyakran külön 
kutatásokat is végeznek annak 
érdekében, hogy az olvasók na 
gyobb tudásanyago t használ 
hassanak fel készülő ház i dol
goza tukhoz . A törzstagokat , 
akik gyakran nem is azért jár
nak be a könyvtárba, hogy ol
vassanak vagy kölcsönözzenek, 
Molnár Zsuzsa könyvtáros ta
nárnő időnként délutáni teázás
ra invitálja. Úgy gondolom, 
nincs m é g egy ilyen he ly ahol 
ennyit törődnek az olvasókkal, 
és ahova ennyire szívesen jár
nak be a diákok olvasni, tanulni, 
kölcsönözni, vagy akár csak be
szélgetni azokkal, akiktől mind
ezt a sok jót kapják. Ha valaki
nek ez sem volna elég ahhoz, 
hogy könyvtárba járjon, akkor 
ajánlom az olvasók számára 
helyben használható számítógé
pet, mellyel az információk tár
háza m é g jobban kiszélesedik 
az internet elérhetőség révén, 

így nem maradhat megválaszo
latlan kérdése senkinek sem. 

A világ fejlődik, és ezt a fejlő
dést a Bod Péter verseny is kö
veti, hiszen az indulóknak a bu
dapest i döntőben az általános 
szóbeli feladatokon kívül szá
mítástechnikaijártasságaikról is 
számot kell adniuk. Ez a feladat 
m é g nem tartozik bele a ver
senybe, de a legjobbakat külön
díjjal ju ta lmazzák. Ezt a díjat 
nagy örömömre idén én vehet
tem át. N e k e m n e m okozott 
gondot az internet és a szöveg
szerkesztő használata, mivel a 
Móriczban én vagyok az iskola
újság főszerkesztője. 

A lapot a DOK kezdeménye
zésére tavaly indítottuk, akkor 
még a rovatvezetők mellett hár
m a n láttuk cl a szerkesztői fel
adatokat . A két lány, akikkel 
összefogtunk, ebben az évben 

formátumban nvomtassuk a la-
pot. Egy kis fejtörést okozott a 
rovatok kitalálása, mer t azt sze
ret tük volna, hogy mindenk i 
számára legyen benne valami, 
ami felkelti az érdeklődését. Ez
u tán már csak egy jó nevet kel
lett kitalálni, és indulhatott is a 
gyártás. A cím kiválasztása so
rán arra törekedtünk, hogy az 
embereknek valami kellemes 
jussuii az eszükbe a hallatára, 
hosszas töprengés u tán így lett a 
lap neve „Grillázs". Már ü t szá
m o t adtunk ki, mindegyiknél a 
vál tozatosságra törekedtünk. 
Ekképpen az olvasók a tanárok
kal készített riportoktól kezdve 
a diákok által írt verseken át 
egészen az autós rovatig min
den t megtalálhatnak. 

Az újság szerkesztése közben 
természetesen nagy izgalommal 
készültem Maria néni segítségé

érettségizik, ezért nem tudnak 
már segíteni. Egyikük ekképp 
fogalmazott: „a célunk az volt, 
hogy egy olyan újságot hoz
zunk létre, amelyet még a 11-es 
buszon csúcsforgalomban is ki 
lehet nyitni balesetmentesen". 
Ezért találtuk ki, hogy A\5-ös 

vei a március 18-ai írásbeli meg
méret te tésre . Remélem, erőfe
szítéseimet majd siker koronáz
za, és továbbjuthatok az orszá
gos szóbeli döntőre! 

Llpcsey-M agyar Emese 
Móricz Zsigmond Gimnázium, 
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