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A könyvtárak világa egy csodálatos univerzum. Tele tudással, információval és könyvekkel. Könyvekkel, 

melyek segítségével egy olyan távoli, titokzatos és egyben lebilincselő csodát is megismerhetünk, mint 

a világűr. Ebben a tanévben a könyvtár szakkörös diákokkal e varázslatos világ részesei lehettünk.  

Szinte magunk is amatőr űrkutatókká váltunk. S tehettük ezt azért, mert lehetőségünk nyílt részt venni 

a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyen, melynek a témája idén „A Világűr és az ember” 

volt.  Ezt a rangos, tehetséggondozó tanulmányi versenyt immár 26. alkalommal rendezte meg az 

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.  A versenyszervezők fő célja az volt, hogy a tanulók 

információs műveltségét fejlesszék, különös tekintettel a könyvtárhasználati tudásukra, a 

szövegértésükre, logikus gondolkodásukra és kreativitásukra. Iskolánkban élő, szép hagyománya van 

ennek a versenynek.   

 

A bibliotékákat, a könyveket szerető diákok minden évben lelkesen és odaadóan készülnek a 

megmérettetésre. A hónapokig tartó felkészülés során könyvtárhasználati ismereteket sajátítanak el, 

forráshasználati tudásukat gyarapítják, gazdagítják információs műveltségüket.  Mindezt meghitt, 

otthonos, szép környezetben, az iskolai könyvtárban, egy összetartó, vidám közösségben, 

élménypedagógiai módszerekkel. A felkészítő foglakozásokon három tanuló Kiss Noel Zolta (9K), Vas 

András Gábor (7K) és Zubor Janka Aliz (7K) különösen nagy érdeklődést mutatott a könyvtártudomány 

és a csillagászat iránt. Ők hárman kimagasló teljesítményükkel továbbjutottak az országos írásbeli 

fordulóba, amely 2020. február 17-én került megrendezésre az egri Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtárban. A diákok két kategóriában nevezhettek: I. korcsoport a 7-8. évfolyamos tanulók, a II. 



korcsoport a 9-10. évfolyamos tanulók. A 2019/2020-as tanévben 51 település 106 iskolája 

kapcsolódott be a versenybe.  Az országos írásbeli fordulóra 828 diákból 246 jutott tovább. Külön öröm 

számunkra, hogy Budapest és Hajdú-Bihar megye után Heves megye adta a legtöbb továbbjutót, 

összesen 13 főt 7 iskolából.  Tanulóink nagyon szépen és eredményesen teljesítettek a verseny 

második, immár országos fordulójában is. Janka országos 9. és megyei 1. helyezést ért el, így bekerült 

az országos döntőbe. Noel pedig megyei 2. helyezettként végzett.  A járványügyi helyzetben a 

szervező, vagyis az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum úgy döntött, hogy más versenyektől 

eltérően a döntő nem marad el, hanem online kerül megrendezésre. Bár, ez az online forma megfelelt 

a döntő eddigi módszerének, mégis újabb kihívások elé állította a szervezőket, a tanulókat és az őket 

felkészítő könyvtárosokat. Így a döntőre elektronikus úton folytattuk a felkészülést Jankával. 

Kihasználtuk az online oktatás lehetőségeit:  az internet segítségével heteken át, nap mint nap 

„találkoztunk” és készültünk a megmérettetésre. A virtuális tér távlatokat nyitott meg számunkra. 

2020. április 27-én elérkezett a döntő napja. A verseny egy csevegő szolgáltatáson, a Google Hangouts-

on keresztül zajlott. A versenyző gyerekeknek egy háromtagú zsűri előtt kellett számot adniuk a 

komplex könyvtárhasználati tudásukról.  

 

Forrás: OPKM 

Janka ismét kitűnően szerepelt, és az országos 10. helyezést érte el.  Nagyon büszkék vagyunk rá és 

szívből gratulálunk neki! Iskolánk könyvtár-pedagógiai programjának egyik alappillére, a 

tehetséggondozás. Az, hogy a tanulóinkban alakuljon ki pozitív attitűd az olvasás, a könyvek és a 

könyvtárak iránt. Mindennapi munkánkat e gondolat jegyében végezzük, hiszen tudjuk, hogy az iskolai 

könyvtár egy kulcs a múlthoz, jelenhez és a jövőhöz. 
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