TUDÓSÍTÁSOK
KI MIT TUD…? - AZ ÉN KÖNYVTÁRAM
Könyvtárhasználati vetélkedő a gyermekkönyvtárban
„A tudás kulcsa” - oktatási és nevelési intézmények tevékenységének támogatása
Keszthelyen könyvtári környezetben című, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0496
azonosító számú pályázati programban Ki mit tud…? címmel könyvtárhasználati
vetélkedőt tartottunk a gyermekkönyvtárban. Célunk volt a tanulók ismereteinek,
képességeinek, könyvtárhasználatának játékos megmérettetése, valamint a gyerekek
figyelmét ráirányítottuk könyvtárunkra is. A vetélkedő két fordulóból, összetett
feladatokból állt, mely így sokrétű kihívást tartogatott a résztvevő tanulók számára.
Az első forduló szintén két részből állt, melyek beküldendő feladatok voltak és 2013.
november 20-ig kellett elkészíteniük, valamint eljuttatni a gyermekkönyvtárba. Az én
könyvtáram címmel készítettek rajzot a tanulók az ideális könyvtárról, mellyel a
kreativitásukat és fantáziájukat szerettük volna megmozgatni. Legtöbb rajzon polcok
szerepeltek sok-sok könyvvel és természetesen könyvtárossal, valamint olvasóikkal.
Voltak akik már érintő kijelzős képernyőket rajzoltak, melyeket külön-külön kis
zugokban, illetve emeletes elrendezésben használtak az olvasók. Igazán különleges
rajzok is születtek, ahol körben ültek az olvasók és egy forgatható szerkezetről olvasták
a mesét, egy másik rajzon pedig feküdtek és a plafonra volt vetítve a történet. Minden
egyes rajz tükrözte az adott tanuló ízlésvilágát és egyéniségét. Az elkészült rajzokból
kiállítás nyílt könyvtárunk előterében, melyet érdeklődéssel nézegetnek olvasóink.
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A forduló másik feladatában, pedig a honlapunkon szereplő Olvasni jó! Interaktív
kérdéssort kellett megoldani,
illetve elküldeni. A tanulók a
sorozatokkal
kapcsolatos
ismereteikről,
tájékozottságukról adtak számot. Az első
feladatban általános tudnivalókra kérdeztünk rá a
sorozatok
küllemét
és
tartalmát illetőleg, majd ki
kellett választani az oda nem
illő sorozatot, ahol már a
logikus
gondolkodás
is
előtérbe került. A következő
két feladatban a szépirodalmi
sorozatokra szerettük volna
ráirányítani a gyermekek
figyelmét, ezzel is növelve az
olvasókedvüket. Először az azonos sorozatba tartozó könyveket kellett kiválasztani, így
megismerkedtek az on-line katalógusunkkal és annak használatával is. Majd a
kakukktojásos kérdéssorral ismét a fantáziájukat, illetve feladatmegoldó képességüket
tettük próbára. A javítások során kiderült, hogy sokan összedolgoztak, de ez nem volt
kizáró ok, hiszen a vetélkedővel a csapatmunkát és az együttműködést is szerettük volna
fejleszteni.
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A második fordulóbann folytatódott a megmérettetés, öt négyes csoportban vetélkedtek
a 3-4. osztályos tanulók a gyermekkönyvtárban. Játékos könyvtárismereti és
könyvtárhasználati feladatokat oldottak meg. A Ki lehetek én? játékkal és az ahhoz
kapcsolódó villámkérdésekkel a gyermekkönyvtárral kapcsolatos ismereteikről adtak
számot a csapatok, illetve
bővíthették
azokat.
A
szókereső rejtvényben pedig
könyvtári fogalmakat kellett
megkeresniük,
illetve
a
megmaradt betűkből összeolvasni a vetélkedő szlogenjét:
Olvasni jó! A gyakorlati
feladatban pedig a kapott
könyveket
csoportosították,
illetve sorba rendezték, ahogy
a polcon is elhelyezkednek.
Eközben
is
bővíthették
pontjaikat további villámkérdésekre válaszolva, melyek a
raktári rendre illetve a könyvek elhelyezkedésére vonatkozott. A vetélkedőt egy újabb
sor Ki lehetek én? játék zárta, most a könyvtári csoportokat, illetve rendezvényeket
tartalmazva.

A vetélkedő célja nem a versengés volt, hanem sokkal inkább a stressz leküzdése, a
bátrabb kiállás elérése, valamint a csapatmunka és az együttműködés fejlesztése.
Természetesen azért volt eredményhirdetés is, ahol kiderült, hogy melyik csapat volt a
legeredményesebb, de senki nem ment haza üres kézzel, minden résztvevő emléklappal
és ajándékcsomaggal térhetett haza. Apróbb különdíjban részesültek a legötletesebb
rajzokat és a legeredményesebb beadandó feladatokat nyújtó tanulók. Igazi élmény volt
amikor közösen kibontották a jutalmat és zengett a könyvtár az örömkiáltásuktól. Ezért
a mosolygós és vidám arcokért érdemes dolgozni.
Magyar Szilvia
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