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volt szponzorra is, ez a probléma – mint gondo-
lom, máshol is – megérne egy külön cikket.

Egészen más típusú zenei ismeretterjesztést je-
lent két, egymást követõ programegyüttesünk. In-
dítottunk néhány éve egy sorozatot, Bemutatjuk Érd
ének-zene tanárait címmel. Célunk az volt, hogy
ezt a háttérbe szorult tantárgyat, illetve annak kép-
viselõit kicsit reflektorfénybe állítsuk. Minden vál-
lalkozó pedagógus azt az oldalát mutathatta be
ezeken az esteken, amelyiket a leginkább érdekes-
nek tartotta. Volt, aki mûvészi ambícióit állította a
középpontba, és énekelt nekünk. Volt, aki speciális
pedagógiai módszerét mutatta be – elméletben és
gyakorlatban – a meghívott gyerekeken és a kö-
zönségen. Volt, aki a mindennapokban gyakran (pl.
a reklámokban) felcsendülõ dallamok eredetijét
fejtette meg számunkra és így tovább. Igen színes-
re sikerült a paletta, és bátran állíthatom, nagyon
színvonalas bemutatkozások alakultak ki. Ennek
ellenére sajnos érdektelenségbe fulladt a kezdemé-
nyezés. Máig sem értem, miért nem érdekli a kol-
légákat, a szülõket, a tanítványokat, egyáltalán a
kultúrát kedvelõ közönséget egy-egy pedagógus
produkciója, miért nem kíváncsiak az élményeire,
gondolataira.

Ezt a sorozatunkat alakítottuk át a késõbbiek
során, s folytattuk Mûvészbejáró címmel. Itt már a
város és környéke zenei élettel kapcsolatos nagy-
ságait hívjuk meg könyvtárunkba egy-egy zenés
beszélgetésre. Az ismert nevekkel (Madarász Ka-
talin népdalénekes, Szentpéteri Csilla zongoramû-
vész) valóban könnyebb becsábítani a közönséget,
és így sikeres a kezdeményezés.

Tapasztalataimat összefoglalva azt állapítottam
meg, hogy bár a pedagógusok lehetõségei a témá-
ban behatároltak, mégis az iskolás korosztályt csak
az õ közremûködésükkel tudjuk megmozgatni, és
mi, könyvtárosok csak felerõsíthetjük, támogathat-
juk munkájukat. Számtalan példa van rá minden-
napjainkban, hogy hiába keressük meg különbözõ
kulturális ajánlatainkkal az iskolákat, ha azok nem
jutnak el a célszemélyekhez, a gyerekekhez. Ám
még az optimális esetben sem gondolhatjuk azt,
hogy egy-két nagyszerû megmozdulással jelentõ-
sen csökkenthetjük a hiányosságokat. Sok-sok ér-
dekes program kell, és nagyon csekély a siker. De
ha akár csak néhány gyerek is emlékszik majd arra,
hogy a Zenei Könyvtárban jót játszottunk a hang-
szerekkel és közben valami Prokofjev nevû urat és
Pétert, a kismadarat meg a farkast emlegettük, vagy
valaki meghallgat egy-egy zenemûvet, mert

Szentpéteri Csilla olyan lelkesen mesélt róla, ak-
kor úgy gondolom, már megérte a befektetett
munka. S akkor már valóban elmondhatjuk, „a zene
mindenkié”!

Sikeres zenei ismeretterjesztést és sok-sok
pozitív élményt kívánok minden kollégának!

  Nida Judit

Középiskolások nemzetközi
könyvtárhasználati

versenye
A nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási
Közalapítvány támogatásával már második alka-
lommal szervezett könyvtárhasználati versenyt a
határainkon túli magyar tannyelvû középiskolák
tanulói számára. Most is részvételi lehetõséget
kaptak a Bod Péter Könyvtárhasználati Verse-
nyen korábban eredményesen szereplõ hazai
középiskolások.

A verseny – az elõzõ évihez hasonlóan – A
magyar kultúra értékei a Kárpát-medencében
téma köré szervezõdött, de az idén a mûvészete-
ken belül kiemelten foglalkoztunk Bartók Béla
és Kodály Zoltán szellemi örökségével.

Az iskolai könyvtárosok levelezõlistáján, majd
az Oktatási Közlönyben is közzétett versenyfel-
hívás kedvezõ fogadtatásra talált a környezõ
országok iskolai könyvtárosai körében, de köz-
mûvelõdési könyvtárak munkatársai is vállalták
a hozzájuk gyakran látogató középiskolások ver-
senyre való felkészítését. Bár a felkészülés utol-
só szakaszában néhányan visszalépésre kénysze-
rültek, így is a határon túlról érkezõk voltak
többségben. A 2006. március 25-ei megmérette-
tésen az alábbi középiskolák tanulói vettek részt:

Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, Bereg-
szász (felkészítõjük: Lacz Csillla)

Eminescu Gimnázium, Nagyvárad (felkészí-
tõjük: Tavaszi Hajnal, a Bihar Megyei Sincai
Könyvtár munkatársa)

Magyar Tannyelvû Középfokú Ipariskola és
Kereskedelmi Akadémia, Kassa (felkészítõjük:
Fülöp Éva)

A hazai középiskolákat mindössze három in-
tézmény egy-egy diákja képviselte:

Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközép-
iskola, Debrecen (felkészítõ tanár: Porczióné
Stébel Ildikó)
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Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközép-
iskola, Szolnok (felkészítõ tanár: Lustyik
Istvánné)

Veres Pálné Gimnázium, Budapest (felkészí-
tõ tanár: Máténé Horgos Éva)

A versenyzõk három feladat megoldásával
adhattak számot könyv- és könyvtárhasználati
ismereteikrõl és jártasságukról:

– a kézikönyvtár használatán alapuló referensz
kérdések megválaszolása,

– könyvismertetés,
– idõszaki kiadvány kijelölt cikkének ismer-

tetése.
A feladatokat Zsoldos Jánosné, a verseny szer-

vezõje és Szabadiné Vadnay Katalin, a Kölcsey
Ferenc Gimnázium könyvtárostanára állította össze.

A verseny során kimagasló teljesítményt nyúj-
tott Bedekovics Klaudia szolnoki diák, aki 2005-
ben a Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny
országos döntõjén II. helyezést ért el. Alig maradt
le tõle a budapesti Rácz Anna. Szorosan utánuk
említhetõ három versenyzõ neve: Csobády Beáta
és Kulcsár Tünde (mindketten Kassáról jöttek),
valamint a debreceni Papp Tímea. A többiek is
becsülettel helytálltak, ami a hazai felkészülési le-
hetõségeket is figyelembe véve feltétlenül elisme-
rést érdemel. Arról sem szabad elfeledkeznünk,
hogy a határainkon túl élõ kollégáink elõzetes ta-
pasztalatok nélkül vállalták a tanulók versenyre való
felkészítését, és iskoláikban még nem rendszere-
sek a könyvtári tárgyú órák.

A három feladat teljesítésének elbírálására
„szakosodott” zsûri tagjai:

– referenszkérdések értékelése:
Mecséri Annamária, az ELTE II. évfolyamos

könyvtár-történelem szakos hallgatója, a Bod
Péter Könyvtárhasználati Verseny háromszoros
kategóriagyõztese,

Sipos Mária (Fehérgyarmat) a Bod Péter
Könyvtárhasználati Verseny országos ismertségû
felkészítõ tanára,

– könyvismertetések értékelése:
Benkõ Ilona (Budapest), az iskolai könyvtá-

rosok levelezõlistájának szerkesztõje, a Bod Péter
Könyvtárhasználati Verseny korábbi koordiná-
tora,

Blaskóné Brösztl Márta (Nyíregyháza), a Bod
Péter Könyvtárhasználati Verseny sikeres felké-
szítõ tanára,

– cikkismertetések értékelése:
Juhászné Belle Zsuzsa (Debrecen), a Könyv-

tárostanárok Egyesülete (KTE) kelet-magyaror-
szági régiójának felelõse,

Szabadiné Vadnay Katalin (Nyíregyháza), a
feladatok összeállítója.

Amíg a versenyzõk feladataik megoldásával
voltak elfoglalva, felkészítõ tanáraik meghallgat-
hatták Kalucza Lajos igazgató elõadását az isko-
la történetérõl, eredményeirõl, majd Bondor Eri-
ka, a KTE elnöke vezetésével szakmai kérdések-
rõl beszélgettek. A tanácskozáson részt vett Ugrin
Gáborné, a Bod Péter Társaság elnöke, aki kez-
dettõl fogva szívügyének tekintette a határain-
kon túliak könyvtárhasználati versenyének ügyét.

A verseny valamennyi résztvevõje emlékla-
pot, könyveket, videokazettákat és/vagy CD-
ROM-okat vehetett át. A felkészítõ tanárok köny-
veket, szakfolyóiratokat és módszertani kiadvá-
nyokat (köztük a Kölcsey Ferenc Gimnázium
füzetei kiadványsorozat legújabb számát) tehet-
ték bele a Kölcsey Ferenc Gimnázium épületé-
vel díszített reklámtáskákba. A kiosztásra kerülõ
dokumentumok a versenyt támogató kiadóktól
származtak, de a zsûri tagjai is hoztak magukkal
ajándékozásra szánt köteteket.

A Kölcsey Ferenc Gimnázium a verseny sze-
mélyi és dologi kiadásait (beleértve a szállás- és
étkezési költségeket is) a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatásá-
ból fedezte, ezen kívül a Megyei Pedagógiai,
Közmûvelõdési és Képzési Intézet is hozzájárult
a költségekhez.

A szervezõk ezúton mondanak köszönetet
Bondor Erikának (KTE), Haraszti Pálnénak

Lemezt készített a Da Vinci-kód címû re-
gény hatására a holland származású zene-
szerzõ, Jan Kisjes.
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(Országgyûlési Könyvtár) és Celler Zsuzsanná-
nak (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múze-
um), akik szakmai kapcsolataik révén mozgósí-
tották a határainkon túli kollégákat.

A jó hangulatban telt verseny végén a jelen-
levõk a folytatás reményében búcsúztak el egy-
mástól. A versenyrõl készült képek az alábbi hon-
lapon találhatók: http://kep.tar.hu/csiszerd/
50249762/20709714#2

Zsoldos Jánosné
versenyszervezõ

„Szeretetbõl varrva”
Ismét egy nem mindennapi kiállítás élményével
gazdagabban távozhat a téglási könyvtárból az,
aki fogékony a kézimunka szemet gyönyörköd-
tetõ, csodálatos alkotásai, a csipkék iránt.

A könnyedséget, légiességet sugárzó csip-
ke a XV–XVI. században a pompa városából,
Velencébõl indult világhódító útjára, s bár
annak idején használata, viselete elsõsorban a
gazdagabb rétegek kiváltsága volt, az idõk
folyamán szinte minden háztartás elengedhe-
tetlen díszítõeleme, tartozéka lett. Napjaink-
ban újra „luxuscikknek” számít, hiszen a ké-
szítéséhez elengedhetetlen türelem, lelki nyu-
galom rohanó világunkban sajnos egyre keve-
sebbek kiváltsága.

Szerencsére mind több készítõ, kézimunka-
kör, egyesület törekszik arra, hogy a csipke

újra hozzátartozzon mindennapi életünkhöz,
akár használati tárgyként, akár pusztán csak
azért, hogy gyönyörködhessünk benne.

A március végéig bemutatott kiállítás egy
ilyen csoport, a debreceni Petõfi Emlékkönyv-
tár falai között mûködõ, Könyvtár a Lakóte-
lepért Egyesület Kézimunkaköre anyagából
adott ízelítõt. A tárlat megnyitó ünnepségén
az egyesület és a könyvtár vezetõje, Bogdán
Györgyné beszélt a csipke történetérõl, az
egyesület tevékenységérõl, törekvéseirõl. A kö-
zönség esztétikai élményét a Városi Szociális
Gondozási Központ Ezüst Alkony Népdalkö-
rének tagjai magyar népdalok elõadásával fû-
szerezték, bennsõséges hangulatot teremtve a
kiállítás megtekintéséhez.

Bekerültek az elsõ magyar könyvek a Nem-
zetközi Digitális Gyermekkönyvtárba. Vé-
kás Sándor két meséjét, a Béka Béni bárját
és a Hörcsög Herdinánd új lakását ajánlot-
ta fel a gyûjteménynek. (forrás: Katalist)


