
A huszonöt éve mûködõ Bod Péter Társa-
ság célkitûzései közé tartozik a könyvtá-
ros szakma egy szûkebb területének, a
könyvtárostanár könyvtárpedagógiai
munkájának a felkarolása, megsegítése,
valamint a Bod Péter könyvtárhasználati
versenyek megszervezése és lebonyolítá-
sa. Ez utóbbi tevékenységnek a kezdemé-
nyezõje Ugrin Gáborné Majoros Márta
tanár, könyvtáros volt, aki még 1993-ban
indította el ezeket a vetélkedõket.

2013 tavaszán a Bod Péter Társaság
támogatásával ismét meghirdettük az
ötödik–hatodik osztályos tanulók számá-
ra az országos könyvtárhasználati tehet-
ségkutató versenyt. Ezekkel a versenyek-
kel ugyanakkor tisztelegni akartunk és
akarunk Bod Péter, a tudós-lelkipásztor
nagysága elõtt, akinek az életében igen
fontos szerepet játszott a könyv, az olva-
sás, a tanulás, a tudományok mûvelése.

Az erdélyi tudós a Szent Hilárius
(Nagyszeben, 1760) címû, „szívet vidá-
mító, elmét élesítõ, kegyességre serkentõ
rövid kérdésekbe és feleletekbe foglalt
dolgok” könyvében nagyon találóan a tu-
dományról a következõket írta:

„– Minek tartod a tudományt?
– Élet szemének, lélek eledelének, oly

gazdagságnak, amely veled jár, veled hál,
s még akkor is el nem vesztheted, mikor
mindenedet elveszted.”

A 2013-as verseny megszervezésében
és lebonyolításában jelentõs részt vállalt
és kiváló munkát végzett a Veres Pálné
Gimnázium két könyvtárostanára: Hock
Zsuzsa és Murányi Adrienn.

Nagy örömünkre nagyon sokan jelent-
keztek, szinte megháromszorozódott a
jelentkezõk száma. Nem volt az ország-
nak olyan megyéje, ahonnan ne érkezett
volna nevezés a versenyre. A téma ezút-
tal Bod Péter és a térkép volt, természe-
tesen a térkép fogalmát kiterjesztve az 
atlaszokon át egészen a gondolattérké-
pig, a családfáig. Az írásbeli verseny
2013. február 22-én tíz és tizenegy óra
között zajlott le. A tanulóknak a munká-
hoz az eddig elsajátított könyvtárhaszná-
lati tudásra volt szükségük. A feladatok
megoldásához segédeszközöket, kézi-
könyveket nem használhattak. száznyolc
tanuló küldte vissza az írásbeli forduló
kitöltött feladatlapjait. Az elérhetõ pont-
szám hegvenhárom volt. A feladatlapo-
kon jól átgondolt, építõ-nevelõ jellegû
kérdések voltak.

Íme néhány a teljesség igénye nélkül:
– Készítsd el egy könyvtár térképét!

Használd a tanult elnevezéseket!
– Melyik könyvtárban õrzik a legtöbb

és legrégibb magyar térképet?
– Rakd betûrendbe az alábbi térkép-

készítõket!(Tíz név következett.)
Forrástípusra vonatkozóan:
– Honnan tudhatod meg, hogy Bod

Péter életének melyik szakaszában készí-
tette a térképeit?

– Miben találod meg a kartográfia szó
jelentését?

– Miben tudnál utánanézni, hogy mi-
vel foglalkozik a földmérõ?

– Hol néznél utána, ki volt Atlasz a
mitológiában?
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– Készítsd el a kézikönyvek család-
fáját!

• Milyen az olvasók számára fontos
információt tartalmaz az Országos Szé-
chényi Könyvtár honlaptérképe?

• Oldd fel a rövidítéseket egy meg-
adott rekordban!

Utolsó feladatként a tanulóknak egy
gondolattérképet kellett elkészíteniük a
megadott szöveg és ábra segítségével. 
A gondolatok kapcsolódását Bod Péter
Az Isten vitézkedõ anyaszentegyháza …
históriája (Bázel, 1760) címû mûve –
amely négy világrész-térképet is tartal-
maz (Európa, Ázsia, Amerika, Afrika) –
alapján kellett ábrázolniuk.

A visszaküldött és megoldott felada-
tok között voltak igen jók, közepesek és
természetesen gyengék is. A dolgozatok
javítását a fent említett két könyvtáros-
tanáron kívül Szepesi Hajnal, a Bókay
János Szakközépiskola nyugdíjas könyv-
tárostanára végezte. A legjobb tizenhat
dolgozat készítõi jutottak tovább és vet-
tek részt a szóbeli vetélkedõn. A verseny-
zõk és kísérõ tanáraik Budapestrõl, 
Fehérgyarmatról, Kiskunhalasról, Nagy-
körösrõl, Székesfehérvárról, Szentesrõl
és Szolnokról érkeztek. A tanároknak, az
iskolai könyvtárosoknak döntõ szerepük
van a felkészítésben, és egyik igen fontos
személyiségjegyük a változásokhoz való
alkalmazkodás képessége. A jó könyvtá-
rostanár a gyermekekért van, és képes 
arra, hogy küldetését felelõsen végiggon-
dolja a mai világunkban is, a számítógép
világában. Központi navigáló szerepe
van az iskolában, az olvasásra nevelés-
ben, a különbözõ információs rendszerek
közötti eligazodás megismertetésében.

Ugyanakkor az iskolai könyvtárosi pá-
lya mindig is elkötelezettséget jelentett

és jelent kultúránk szellemi kincseinek a
megõrzésére és a továbbadására. Meg
kell õrizni a korábbi értékeket, de fel kell
hívni a figyelmet a változásokban rejlõ
veszélyekre is.

A verseny döntõjét 2013. március 
22-én tartottuk a Veres Pálné Gimnázium
könyvtárában. A könyvtár Ugrin Gá-
borné Majoros Márta nevét viseli, a név-
adással Márta emlékét akartuk és akarjuk
megõrizni, aki tanári-nevelõi pályáján
mindvégig bátran, kitartóan és követke-
zetesen szegõdött a könyv és könyvtár
ügy mellé.

A könyvtárhasználati szóbeli vetélke-
dõn a zsûrit Hock Zsuzsa, Szepesi Haj-
nal, Csányiné Pap Györgyi könyvtáros-
tanárok és Bellágh Rózsa, a Bod Péter
Társaság vezetõségi tagja, könyvtáros al-
kották. A verseny munkájában részt vett
még a Bod Péter Társaság két további
tagja, Gráber Jánosné és Bónis Márta.

Azért is fontos, hogy a verseny helye
kizárólag könyvtár legyen, mert a téma
nemcsak a könyvtárismeret, hanem a
könyvtárhasználat is. Ilyenkor nem csu-
pán a tanulók lexikális ismereteit mérjük,
hanem a könyv- és könyvtárhasználati
jártasságukat, készségeiket is. A köny-
vekrõl szólva újra Bod Péter gondolatai
jutnak eszünkbe, aki a fent említett Szent
Hilárius címû munkájában a következõ-
ket jegyezte le:

„– Micsoda mesterek tanítnak harag
nélkül, intnek félelem nélkül?

– A könyvek.”
A diákoknak három, a térképhez kap-

csolódó szemelvény alapján egy tárgy-
szót, majd témát kellett kiválasztaniuk,
amire aztán a kiselõadásaikat felépíthet-
ték. A gyakorlati részben a szellemi mun-
ka technikáját alkalmazva mindenik diák
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egy vázlatot készített el. Használhatták a
könyvtár teljes gyûjteményét, az iskola
adatbázisát. Jegyzeteltek a kézikönyvek-
bõl, a szakirodalomból, a periodikumok-
ból. A versenyzõknek a vázlat elkészítése
után meg kellett adniuk a forrásjegyzéket
is. A szóbeli során, a feleléskor pedig a
jegyzeteik alapján beszámoltak a válasz-
tott témáról. A zsûri tagjai rávezetésként
és kiegészítésként a könyvtárhasználati
ismeretek témakörébõl kérdéseket tettek
fel a diákoknak.

A döntõben három diák jeleskedett, õk
kapták a legtöbb pontot. Õk lettek a
könyvtárhasználat verseny elsõ, második
és harmadik helyezettje.

1. díj: Váradi Nikolett, Móra Ferenc
Általános Iskola, Budapest; felkészítõ ta-
nár: Frankó Orsolya

2. díj: Vadler Emma, Veres Péter Gim-
názium, Budapest; felkészítõ tanár:
Szlávikné Cséfalvay Krisztina

3. díj: Kordás Rebeka, Felsõvárosi Ál-
talános Iskola, Kiskunhalas; felkészítõ
tanár: Mészárosné Lõvey Mónika

A gyõztes diákok alaposan felkészül-
tek a versenyre, sõt még egyéni véle-
ménynyilvánításra is sor került. A többi-
ek közepesen, szerényebben szerepeltek.

A díjkiosztásra az Országos Széché-
nyi Könyvtár (OSZK) dísztermében ke-
rült sor. Ugyanis ugyanazon a napon,
március 22-én nyílt meg itt a hagyomá-
nyos Szép Magyar Térkép-kiállítás. 1996
óta minden évben pályázatot hirdet az
ELTE Térképtudományi és Geoinforma-
tikai Tanszéke, valamint az OSZK Tér-
képtára a Szép Magyar Térkép cím elnye-
résére. A beküldött pályamûvekbõl, a 
térképekbõl aztán kiállítást rendeznek. 
A Szép Magyar Térkép 2012 ünnepség
megnyitóján az egybegyûlteket Sajó

Andrea, a nemzeti könyvtár fõigazgatója
köszöntötte, majd az eseményt megnyi-
totta és méltatta Klinghammer István
akadémikus, felsõoktatásért felelõs ál-
lamtitkár. 

Az egész rendezvényt Plihál Katalin,
az OSZK különgyûjteményi igazgatója
irányította, aki egyben a térképeket érté-
kelõ és díjazó zsûri elnöke is volt. Õ és a
fõigazgató, miután értesültek arról, hogy
könyvtárhasználati versenyünk témája a
térkép, meghívtak bennünket a kiállítási
ünnepségre, így annak záró részeként itt
vehették át versenyzõink a jutalmakat.

Mind a tizenhat diák dicséretben ré-
szesült, emléklapot és könyvjutalmat ka-
pott. Az elsõ három helyezettnek és fel-
készítõ tanáraiknak pedig oklevelet és
könyvjutalmat adtunk át. Hock Zsuzsa
nyújtotta át a díjakat, aki meleg szavak-
kal és tömören fogalmazott dicsérõ mon-
datokkal ajándékozta meg a versenyzõ-
ket. A jutalmak anyagi fedezetét a Bod
Péter Társaság biztosította.

Összegezve a nap eseményeit megálla-
píthatjuk, hogy a versenynek a Szép Ma-
gyar Térkép 2012 kiállítás megnyitásával
egybekötött kiértékelése és a díjak átadása
derûs, baráti légkörben zajlott le. A gyer-
mekek jelenléte a díszterem pódiumán,
mint egy üde, tavaszi virágcsokor, színe-
sebbé, hangulatosabbá tette a rendez-
vényt. A tanulók örvendtek a díjaknak, a
dicsérõ szavaknak, és különösen annak,
hogy ilyen szép helyen, a nemzeti könyv-
tár dísztermében vehették át a jutalmakat.
Igen hasznos és tanulságos volt számukra
az OSZK Térképtárában tett látogatás is,
ahol különleges térképeket, földgömbö-
ket, azaz „igazi kincseket” láthattak Plihál
Katalin vezetése mellett. Jó érzéssel és él-
ményekben gazdagon tértek haza. ■
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