
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. május8

A Kontaktpont irodák az Új Nemzedék
Plusz projekt intézményfejlesztési része-
ként létrejött ifjúsági információs és ta-
nácsadó irodák. Az oktatási intézmé-
nyekkel és ifjúsági civil szervezetekkel
szorosan együttmûködõ Kontaktpont há-
lózat a megyeszékhelyeken, országszerte
húsz irodában várja a fiatalokat.

A frissen alakult tatabányai iroda elõ-
ször az oktatási intézményekkel vette fel
a kapcsolatot, majd 2014 áprilisában
megkereste a mûvelõdési intézményeket
és szervezni kezdte a középiskolások ve-
télkedõjét. Iskolánként tízfõs csapatok
indultak, felkutatva a város kulturális és
közösségi helyszíneit.

A tavalyi év sikerét látva az iroda
2015-ben is megszervezte a vetélkedõt. 
A város középiskolái, közmûvelõdési és
szabadidõs intézményei, civil szervezetei

ismét szívesen csatlakoztak a felhívás-
hoz. A részvétel mindenki számára közös
érdek volt, hiszen a Cool-túra célja, hogy
a fiatalok játékos, interaktív feladatokon
keresztül megismerjék a városban mûkö-
dõ közmûvelõdési intézmények, közös-
ségi színterek és civil szervezetek tevé-
kenységét, új tudással gazdagodjanak. 

Ebben az évben kilenc középiskola
tíz-tíz fõs csapata jelentkezett. Március
30-án az Edutus Fõiskola dísztermében
gyülekeztek a csapatok. A rendezvényt
Turainé John Katalin alpolgármester nyi-
totta meg. Köszöntõjében hangsúlyozta:
fontos, hogy a helyi fiatalok megismer-
kedjenek az intézményekkel, hogy ké-
sõbb tudják, kihez és hova lehet fordulni. 

A vetélkedõ állomáshelyei a szervezõ
Új Nemzedék Kontaktpont Iroda mellett
a Vértes Agorája, a Máltai Játszótér, a Jó-
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II. Cool-túra
Iskolák vetélkedõje Tatabányán a József Attila Megyei és Városi Könyvtár közremuködésével

✒✒    Petényi Erzsébet



zsef Attila Megyei és Városi Könyvtár, a
Tatabányai Múzeum, a Nemzeti Mûvelõ-
dési Intézet, a Peron Music Alapítvány, 
a Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület, a
Tatabánya Városi Szabadidõ Szövetség, a
Lakóközösségi Információs és Szolgálta-
tó Iroda, és a Roxxy Music Café voltak.

A csapatok a kapott térkép alapján
meghatározott sorrendben és megszabott
idõ alatt felkeresték az állomáshelyeket,
ahol különbözõ feladatok megoldása
után pontokat kaptak teljesítményükre.
Minden intézmény, szervezet igyekezett
a saját profiljának megfelelõ feladványo-
kat összeállítani, ezért változatosak,
mozgalmasak voltak a feladatok: hang-
szerfelismerés, activity, keresztrejt-
vényfejtés, növényfelismerés, tervezés,
puzzle, hullahopp-karikázás, célba do-
bás, csocsózás, társasjátékozás stb.

Könyvtárbemutató foglalkozásokat
rendszeresen tart minden közmûvelõdési
könyvtár. A könyvtárosok azt tapasztal-

ják, a visszajelzésekbõl is tudják, hogy
gyakorlással lehet a legjobban megtanul-
ni a könyvtár használatát. Mi, a könyvtár
munkatársai, Nagy Ádám, Feketsné Kis-
varga Anita és Petényi Erzsébet, olyan
kérdésekkel vártuk a vetélkedõ résztve-
võit, amelyek segítségével játékos formá-
ban ismerhették meg a könyvtári rendet,
a könyvtári dokumentumokat. A fela-
datok összeállításánál nagyon fontos
szempont volt az idõ, hiszen egy-egy ál-
lomáson maximálisan húsz percig tartóz-
kodhatott egy csapat. Oda kellett figyelni
arra is, hogy a rendelkezésre álló idõke-
retben olyan feladványokat adjunk a 
versenyzõknek, amelyeket a különféle
felkészültségû diákok azonos eséllyel
tudnak megoldani, elég érdekesek és fel-
keltik a könyvtár iránt az érdeklõdést.

A három feladat közül az egyik doku-
mentumok felismerése volt. A mostani ti-
zenéves korosztály számára az informá-
cióhordozók közül a pendrive, a DVD
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használata természetes, a bakelitlemez, a
magnókazetta, a flopi már alig ismerõs, 
s bár a diafilm újból divatba jött, mikro-
filmet még nem láttak, a mikrofilm-leol-
vasó berendezés pedig egyenesen õskö-
vület a szemükben. Ezeket az elfeledett
információhordozókat csodálhatták meg
közelrõl. 

Másodikként a diákok a könyvtár
szakjelzeteivel ismerkedtek meg egy 
párkeresõ játékban, miközben bejárták 
a könyvtár olvasóterét és áttekintették a
könyvek elrendezését is. Végül az álta-
lunk gondosan kiválogatott szépirodalmi
könyvekbõl kellett adott idõre tornyot
építeniük a könyvtári jelzetek sorrendjé-
ben úgy, hogy a torony ne dõljön el.

Eleinte tartottunk attól, hogy a könyv-
tárba nem járó diákok közül soknak gon-
dot okoz majd a jelzetek alapján a 
könyvek sorba állítása, a szakszámok ke-
resgélése. Féltünk tõle, hogy sok idõbe
telik, amíg a polcok között bolyongva

megtalálják a számokhoz tartozó szakte-
rület nevét. Az elõzetes megbeszélés so-
rán, amikor elmondtuk, hogy milyen fel-
adatokat eszeltünk ki, a szervezõk is ránk
ijesztettek, mondván, hogy ne gondol-
junk arra, hogy minden versenyzõ járatos
a könyvtárban, lesznek olyan gyerekek
is, akik nem olvasnak egyáltalán, nehe-
zen találják majd a helyüket a komoly
könyvtári környezetben.

Az elsõ csapat érkezése után már meg-
nyugodtunk. A rövid bemutatkozást és a
tennivalók ismertetését követõen a kez-
deti megilletõdöttséget felváltotta a vi-
dám, önfeledt keresgélés, egymás bizta-
tása, hogy minél gyorsabban oldják meg
a feladatokat. A késõbb érkezõk útvona-
lán a könyvtár már a sokadik állomáshely
volt, õk sokkal felszabadultabbak, han-
gosabbak, késõbb aztán már fáradtabbak
voltak. Egy-kettõre birtokba vették a
könyvtár tereit, érdeklõdõek és kreatívak
voltak, nagyon élvezték a feladatokat, 
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még azok is ügyesen dolgoztak, akik szá-
mára eddig ismeretlen hely volt a könyv-
tár. Valamennyi csapat jól teljesített, be-
tartotta az elõre megbeszélt idõbeosztást.

A záró eseménynek a Roxxy Music
Café adott helyszínt. A zártkörû végsõ
megmérettetésben a Black Jack zenekar
kérdéseire kellett válaszolni. A jó hangu-
latú, minikoncertnek beillõ zenefelisme-
rõ feladatok után, a gyors értékelést kö-
vetõen, ünnepélyes eredményhirdetéssel
zárult az egész délutános rendezvény.

A részt vevõ intézmények természete-
sen jutalmakat is felajánlottak a díjazás-
hoz. A könyvtár ajándékkönyveket és in-
gyenes beiratkozási lehetõséget ajánlott
fel az egyik csapat számára. Apró aján-

dék még az utolsó helyezettnek is jutott,
üres kézzel senki nem távozott.

A legtöbb pontot a Péch Antal Mûsza-
ki Szakközépiskola csapata gyûjtötte
össze, õk lettek a II. Cool-túra városi ve-
télkedõ gyõztesei.

Az iroda munkatársainak fiatalos len-
dületét, lelkes hozzáállását könnyen át-
vették a partner intézmények munkatár-
sai. A város vezetõi is fontosnak tartották
ezt az eseményt. Szerencsére több szpon-
zor is felsorakozott, felismerve, hogy
mennyire hasznos célt szolgálnak.

A két sikeres rendezvény után a szer-
vezõkkel együtt abban bízunk, hogy a jö-
võben Tatabányán hagyomány lesz a 
középiskolák diákjainak vetélkedõje. ■
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