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A nap minden résztvevõje ajándékként egy
jubileumi CD-t kapott, melyre fotók és szak-
mai anyagok kerültek. A jubileum alkalmából
megjelent  a Kis KTE Könyvek elsõ kötete,
melyet szintén magával vihetett minden jelen-
levõ. A kötet megjelenését a Nemzeti Kultu-
rális Alap tette lehetõvé. Szerzõje Pappné

Võneki Erzsébet, aki 11 éves könyvtárostanári
munkájából adott közre szakórákra összeállí-
tott feladatokat, címe: Természetes. Természet-
tudományi ismeretszerzés könyvvel – könyv-
tárral. 5–8. évfolyam. Kalauz és feladatgyûjte-
mény.

Pezsgõs koccintással, házi sütemények kíná-
latával, kötetlen, oldott beszélgetéssel ért véget
ez a szakmailag, érzelmileg sokat adó együttlét.

Tóth Józsefné

Egy könyvtárnok
emlékezete,
avagy tehetséggondozás
a könyvtárban

Bod Péter, Árva Bethlen Kata könyveinek
rendezõje és õre, a mai könyvtárosok elõdje, aki
maga is büszkén vallotta, hogy könyvtárnok,
februárban különös örömmel tekinthetett a fõvá-
ros Hegyvidékére. A nevével fémjelzett, immár
tizenhatodik éve szervezett országos könyvtár-
használati verseny fõvárosi fordulójának ugyan-
is ismét helyet adott kerületünk!

Idén a Budai Középiskola látta vendégül a
422 fõvárosi diák közül a döntõbe jutott 16 leg-
jobbat. A helyszín méltó volt nemcsak Bod Pé-
ter, de a néhai Gyõri Gáspár könyvtárostanár
emlékéhez is. Ezt a Budai Középiskola két
könyvtárostanárának, Deszk Erzsébetnek és Tóth

Istvánnak köszönhetjük.
Kevesen tudják, hogy milyen nehéz három

könyvtárból egységes újat létrehozni. Nemcsak
a könyvek fizikai megmozgatása, de az elrende-
zés, a selejtezés felelõsségét is magukra vették a
Budai Középiskola könyvtárostanárai. Munkáju-
kat „észrevétlenül”, folyamatos szolgáltatás mel-
lett úgy látták el, hogy közben a tantestület és a
diákság nem érezte meg ennek nehézségeit.

2007. február 14-én reggeltõl késõ délutánig
azonban hiába akarták igénybe venni a könyvtá-
ri szolgáltatásokat az iskola diákjai: helyettük a

Bod Péter könyvtárhasználati verseny résztvevõi
vehették birtokba a megújult könyvtári tereket.

A megjelenteket Sárváry Mariann nevelési
igazgatóhelyettes köszöntötte. Hálásak vagyunk
neki azért, hogy nem volt olyan résztvevõje a
programnak, aki ne távozott volna elégedetten a
nap végén.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a projekt-
módszer segítségével adtak számot tudásukról a
versenyzõk. Az idei téma Batthyány és kora, a
versenyfeladat pedig újságkészítés volt. A szó-
beli ismertetések a diákok magas könyvtárhasz-
nálati tudásáról, tájékozódási képességérõl adtak
számot. A fõvárosi forduló két kategóriájának
elsõ három helyezettje képviseli Budapestet az
országos döntõben.

A fõvárosi fordulón készített újságokból kiál-
lítást rendezett a Budai Középiskola. A verseny-
rõl készült képek elérhetõk a www.fovpi.hu/szak-
területek/könyvtárhasználattan oldalról.

A Fõvárosi Pedagógiai Intézet nevében kö-
szönetemet szeretném kifejezni a Budai Kö-
zépiskola igazgató asszonyának, Ács Katalin-

nak, hogy a verseny lebonyolításában segítsé-
gemre volt.

Hock Zsuzsanna

könyvtárpedagógiai szakértõ

Projektév
a Harsányi János
Gazdasági
Szakközépiskolában

„– És holnaptól nem fogok semmire sem

emlékezni, ami most történt velem?

– Nem. De én mindig emlékezni fogok ma-

gára.”

A fenti sorokkal zárta egy akkor tizedikes lány
az iskolai krimiíró pályázat 3. fordulójára készí-
tett ötpercesét.

Iskolánk, a Harsányi János Gazdasági Szak-
középiskola és Szakiskola épülete a József Atti-
la lakótelepen áll, tömegközlekedéssel az agglo-
merációból is jól megközelíthetõ. Részben ezért
is a kb. 470 tanulónk több mint fele Budapest
környékérõl jár be hozzánk. A cikk témájául
szolgáló projektév megfogalmazott pedagógiai
célja részben éppen az volt, hogy a gyakran napi


