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„Vetélkedõ napról napra”

A kultúrák közötti párbeszéd

jegyében

Az iskolai könyvtárak nemzetközi szervezete
(IASL) ez évben az októbert az iskolai könyv-
tárak hónapjává nyilvánította. A Fõvárosi

Könyvtárostanárok Mûhelye Hock Zsuzsanna

könyvtárpedagógiai szakértõ kezdeményezésé-
re vetélkedõt hirdetett valamennyi oktatási in-
tézmény könyvtárjáró diákjai számára.

A beszámoló elõtt engedjék meg, hogy rövi-
den ismertessem a világhónapi játékot.

A vetélkedõ témája a tizenhárom, Magyaror-
szágon hivatalosan elismert nemzetiséghez kap-
csolódott. Az egy hónapon át tartó játék során

egy-egy nap az egy-egy nemze-
tiségre vonatkozó kérdések meg-
válaszolására szolgált a könyv-
tár segítségével.

A kérdések elektronikus úton
érkeztek meg a könyvtárosta-
nárhoz, aki továbbította a játék-
ra jelentkezett diákoknak. A vá-
laszokat minden nap 16 óráig
kellett eljuttatni – egyénileg –
„Zsénéni” (Hock Zsuzsanna) e-
mail címére.

A legkitartóbb, legügyesebb
versenyzõt indító oktatási intéz-
mények diákjai a hónap zárása-
ként, október 20-án a Mérei Fe-
renc Fõvárosi Pedagógiai és Pá-
lyaválasztási Tanácsadó Intézet-
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ben megrendezett csapatvetélkedõn vehettek
részt. A meghirdetés után nem is gondoltunk arra,
milyen sokan kapcsolódnak majd be a játékba.
928 diák, több mint ötven iskola oldotta meg
azokat a feladatokat, amelyeket a tizenhárom nap
alatt a hazai nemzetiségek képviselõi úgy állítot-
tak össze, hogy a diákok közelebb kerüljenek
kultúrájukhoz, történelmükhöz.

A nagy nap

Várakozással teli hétfõ délelõtt volt, október 20.
Magam a szervezõk között igyekeztem segíteni,
hogy mindenki szép élményekkel indulhasson
majd haza. Fiataloktól nyüzsgött az épület. A
majd ezer kutatni szeretõ, kíváncsi diákból hat-
vanan voltak az intézetben. Fürkészõ szemek
keresték egymást, hiszen a döntõben véletlen-
szerû sorsolással kialakított csoportok vetél-
kedtek egymással.

„Zsénéni” köszöntötte a játékosokat, kísérõ
tanáraikat és ismertette a játékot.
Tizenhárom helyszín, tizenhárom
nemzetiségi „kuckó” várta a cso-
portokat játékos feladatokkal, ame-
lyek kapcsolódtak az elõzetes fel-
készülés alapjaihoz. (Nemzetisége-
ink zenéje, tánca, öltözködése, ét-
kei, hagyományai.) A csapatok ve-
télkedés közben megkóstolhatták
egy-egy nemzetiség hagyományos
ételét, hallhatták zenéjüket. Sok
esetben a nemzetiségek képvise-
lõi egész napra elegendõ feladat-
tal érkeztek, s nehezen váltak
meg a diákoktól, akiknek tudá-
sáról még a verseny zárásakor is
elismerõleg szóltak.

Míg a diákok vetélkedtek, ad-
dig kísérõik látogatást tettek az
Országos Idegennyelvû Könyvtár-
ban, ahol Sóron Ildikó vezetésével
ismerték meg a nagy múltú, gaz-
dag állományt. Közben könyvtá-
rostanár kollégáimmal már az aján-
dékokat csomagoltuk: német, szlo-
vén, cigány, horvát kisregények,
daloskönyvek, országismertetõk,
apróbb ajándéktárgyak jutottak
mindenkinek.

Verõfényes, napos délutánon
került sor az ünnepélyes eredmény-

hirdetésre az intézet nyitott teraszán. Az iskolai
könyvtárak hónapjának zárásaként a budapesti
Szlovák Tanítási Nyelvû Iskola néptánccsoport-
ja fergeteges tánccal örvendeztette meg a játéko-
sokat és a vendégeket.

Meggyújtottuk a világnapi tortán a gyertyát, s
együtt örültünk ennek a hónapot és játékot záró
napnak s az együtt töltött óráknak. A nemrég
még fürkészõ szemek mosolygóssá váltak, hi-
szen „kincsekkel megrakodva” térhettek haza.

Szeretnénk köszönetet mondani minden nem-
zetiségi önkormányzatnak, hogy kultúrájuk em-
lékét hazavihették a játékosok. Köszönjük a
Mérei Ferenc Pedagógiai és Pályaválasztási In-
tézetnek, hogy rendelkezésünkre bocsátotta az
intézmény minden szabad helyiségét. S már vár-
juk a következõ játékot!

Sipos Mónika

könyvtárostanár, listás szaktanácsadó
„Tündérboszorkány”


