Beszámoló a Csongrád megyei könyvtárhasználati versenyről
Az SZTE Ságvári Gimnázium diákjai nevében is köszönjük Sáráné dr. Lukátsy Sarolta
könyvtári szakértő odaadó, lelkes munkáját, amelynek köszönhetően már több mint egy
évtizede mind az általános iskolások, mind a középiskolások minden év tavaszán egy színvonalas, izgalmas könyvtárhasználati versenyen mérhetik össze tudásukat. Ebben az évben a
Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskola impozáns, galériás könyvtára adott helyszínt a
verseny lebonyolításához, ahol 8 középiskolai csapat vetélkedett. Az idei téma „Nők a
történelemben, nők a művészetekben” volt, a csapatok ehhez kapcsolódóan előzetes kutatómunkát is kaptak, amelyben ismertetniük kellett egy általuk választott híres nő tevékenységét,
és gyűjteni kellett egy régi receptet a nagymama vagy az anyuka segítségével.
Az SZTE Ságvári Endre Gimnázium két 3 fős csapattal képviseltette magát,
amelyeknek tagjai főleg lányok voltak. Ők nagy örömmel fogadták, hogy felkészülésük során
a kiemelkedő munkásságukról, tehetségükről híres nők témakörében tájékozódhatnak. A
diákok a közel 3 órás verseny alatt számos nemzeti büszkeségünk nevével találkoztak, akikről
sokkal többet kellene hallaniuk, hiszen példaképeik lehetnének. Fontos, hogy a lányok
követésreméltó példákat lássanak maguk előtt, ami megerősíti őket abban, hogy a nők
társadalmunkért tett erőfeszítéseit, a civil szférában folytatott munkáját is elismerik, értékelik.
A verseny másik fontos üzenete a középiskolai korosztály számára, hogy merjék
kritikával fogadni a megtalált információkat, és ne felejtsék el a forrás hitelességét ellenőrizni.
Mivel könyvtárban folyt a versengés, személyesen is tapasztalhatták diákjaink, hogy a
nyomtatott források, kézikönyvek gyakran megnyugtatóbb, hitelesebb forrást jelentenek, mint
az interneten talált anyagok.
A verseny mind a tíz feladatában összefonódott a két terület: a könyvtári ismeretek és
a híres nők. Az ő neveiket kellett szoros betűrendbe állítani, majd kiválasztani, mely
kézikönyvben, adatbázisban kereshetnek utánuk, szakjelzetekkel ellátni az egyes témaköröket.
Népszerű feladat diákjaink között, mikor egy híresség bőrébe bújva kell a csapatok elé állni és
magukról úgy beszélni, hogy a többieket rávezessék, kit is személyesítenek meg.
Kreativitásukat, kézügyességüket tette próbára azon feladat, amelyben egy meghatározott kor
jellegzetes női és férfi öltözékét kellett lerajzolniuk. A ságváris diákok kedvenc feladata az
volt, amelyben egy disputa keretei között kellett előre meghatározott témában (pl. A nő
maradjon otthon, és szüljön gyerekeket, őrizze a családi tűzhelyet! stb.) pro és kontra érveket,
álláspontokat ütköztetni. A jutalomkönyvek, oklevelek átadása előtt még pogácsával,
ásványvízzel is megvendégelték őket a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete
jóvoltából.
Az SZTE Ságvári E. Gyakorló Gimnázium mindkét csapata (a 9.osztályos Bálint
Zsófia, Illés Fruzsina, Kicska Balázs és a 11. osztályos Ábrahám Zsófia, Jónás Éva, Rideg
Sára) kategóriájuk győzteseként végzett (felkészítő tanáruk: Dr. Tóthné Nagyistók Katalin).
Az itt szerzett élményeknek, tapasztalatoknak, az együtt eltöltött 3 óra varázslatos
hangulatának köszönhetően azonban minden résztvevő elégedetten távozott, várva a
következő megmérettetés lehetőségét. További sikeres vetélkedők megszervezéséhez sok erőt,
egészséget kívánunk mindannyian Sáráné dr. Lukátsy Saroltának.
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