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Könyvtárhasználati vetélkedő 
felnőtteknek 

Olvasóim a címből következtetve nyilván arra számítanak, hogy egy, az Olvasás 
Éve alkalmából szervezett újszerű, rendhagyó vetélkedőről fogok beszámolni. 

A maga módján valóban rendhagyó és újszerű az a hat fordulós vetélkedő, 
amelyet a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár a Fejér Megyei Hírlappal az 
elmúlt év októberében hirdetett meg általános iskolák öt fős csapatai részére. A 
vetélkedő kérdéseit, amelyekre a csapatoknak írásban kellett válaszolniuk, a Hír
lap kéthetente megjelenő - Fehérvári Hét, Mezőföld és Vértesalja című - mel
lékleteiben közöltük. No persze nemcsak a kérdések jelentek meg, hanem Keresd 
a könyvtárban! Olvass velünk! kiemelt címmel minden mellékletben egy egész 
oldalas anyag is: tudósítások a vetélkedő állásáról, tudnivalóiról, minden esetben 
egy színes fotó a melléklet körzetébe tartozó olyan iskolai vagy közművelődési 
könyvtárnak a belső teréről - a versenyző csapatok tagjaival együtt - , amely sok 
csapatot indított, vagy egyébként méltó volt arra (azaz az iskolai könyvtár legalább 
önálló helyiségben található!) A kérdések mellett közöltük az Olvasás Éve lógóját 
is, ezt kellett a pályázó csapatoknak öt példányban egy „válaszszelvényre" kira
gasztaniuk. Itt közölték a csapat nevét, az iskola címét stb., s ezt kellett bekülde
niük a 10 kérdésre választ adó, több oldalas pályaművekkel együtt a megyei 
könyvtárba. Azaz minden minden csapattagnak (vagy a szülőknek) - ha nem 
fizettek elő a lapra - meg kellett vásárolnia az újságot, vagy a szomszédoktól 
elkérni, hogy a lógót kivághassa. Ez, valamint az, hogy a tíz kérdésből egyre a 
Hírlap korábbi hétvégi mellékletében megjelent cikk alapján is lehetett válaszolni, 
természetesen az újság népszerűsítését segítette elő. 

A vetélkedőre több mint 300 csapat nevezett be, amiben bizonyára közrejátszott 
az, hogy jelentős (több mint 600 ezer forint) értékű könyvjutalmat ajánlottunk fel 
egyrészt pályázati támogatásból, másrészt a Hírlap 300 000 Ft-os hozzájárulásá
ból. A legjobb csapat mindegyik tagja 20 ezer, a második csapat mindegyik tagja 
15 ezer, a harmadik csapat minden tagja 10 ezer forint értékű könyvjutalmat kap, 
és további tizenkét csapatot szintén jutalmazunk. Mindemellett az a három könyv
tár - a segítő könyvtárak nevét is közölni kellett a válaszszelvényen - , ahonnan 
a legtöbb jó válasz érkezik, 50-50 ezer forint értékű könyvvásárlási utalványt 
nyer. 

Nos, nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy a beküldött pályaművek között - e 
sorok írásakor még csak a negyedik fordulón vagyunk túl - nagy számban talál
tunk olyanokat, amelyeket egyértelműen a felnőttek írtak, készítettek. Az egyik 
feladat pl. az volt, hogy írják meg véleményüket Sobor Antal Perelj, Uram! című, 
az 1848/49-es szabadságharc két Fejér megyei mártír papjáról szóló kisregényéről, 
amelyet minden csapat ajándékul kapott. Szövegszerkesztővel írt irodalmi és tör
ténelmi kisesszék születtek, közöttük olyan - egy 5. osztályos csapattól - amely 
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a papok kivégzésének történetét a múlt századi koncepciós perekkel hasonlította 
össze. Amikor a válaszadáskor felhasznált forrásmű megjelölését kértük, jó né
hány - szemináriumi dolgozatnak megfelelő - szabályos kisbibliográfiát is kap
tunk. A példákat - nem beszélve a felnőttek által szabályosan kijavított, ezért a 
zsűrinek már könnyű munkát jelentő pályázatokról - még sokáig sorolhatnám. A 
vetélkedő számos módszertani tanulsága közül ezúttal csupán azt szeretném ki
emelni, hogy annak szervezésével - noha nem volt célunk - milyen jól sikerült 
a könyv- és könyvtárhasználatra, olvasásra, olvasmányaik értelmezésére mozgó
sítani a csapatokat „segítő" szülőket, nagyszülőket, pedagógusokat is. 

Arató Antal 

Könyvtárak berendezését, költöztetését, 
rendezését vállalja 

Levélcím: 2094 Nagykovácsi, 
Tompa Mihály utca 23. 

Telefon/Fax: 06-26-389-909; 
Mobil: 06-30-403-8959 
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