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Felfedezem a könyvtáram!
Számtalan offline módja van egy előadás interaktívvá tételének, a digitális eszközök megjelenése azonban további lehetőségeket teremt a könyvtárak számára is az oktatássegítő tartalmak közreadásában.
Könyvtártúra elnevezésű oktatássegítő programunkban a hagyományos offline módszereket ötvözzük
kreatív módon online elérhető programokkal, adatbázisokkal, információszerzési praktikákkal a könyvtárak megismerésére, a könyvtárhasználat elsajátítására. Miközben a tanulók a könyvtár különböző
részlegeiben felállított állomásokat meglátogatják, bejárják a könyvtár tereit, az ott található eszközök,
programok segítségével sajátítják el a könyvtárhasználatot, a különböző információkeresési technikákat.
A legtöbb program használata ingyenes, mindössze internetkapcsolatra, kivetítőre és laptopokra, mobiltelefonokra van szükség a működésükhöz, valamint online oktatás, gyakorlás során is használhatóak.
Program megnevezése:

Felfedezem a könyvtáram!
KönyvtárTúra a Bródy Sándor Könyvtárban

Célcsoport:

7-13. osztály

Résztvevők száma:

15-30 fő

A program időtartama:

2 óra

A program célja:









A feladatok megoldásához
szükséges kompetenciák:






a könyvtárak szerepének tudatosítása a mindennapokban
és saját életükben.
könyvtárhasználatra nevelés
információkeresés
pozitív könyvtári élményt szerezzenek
Eger és Heves megye történetének, művészetének, kultúrájának megismertetése
a helyismereti irodalom ismerete, használata
kreativitás, digitális kompetencia fejlesztése




szövegértés
tájékozódás a könyvtár tereiben
könyvtári raktári rend ismerete
online katalógus használata
internetes keresőtechnika
forrásértékelés
digitális írástudás

A program során elsajátítandó
kompetenciák






anyanyelvi - szövegértés
digitális - számítógép és internet használata
szociális - csoportmunka
kulturális – lakóhely megismerése

A program során alkalmazott
módszerek



egyéni, páros és csoportmunka
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Felfedezem a könyvtáram!
A program tartalma

A Bródy Sándor Könyvtár könyvtárbemutató, könyvtárhasználati
csoportos foglalkozást nyújt a különböző korcsoportoknak, célcsoportoknak. Az olvasás és a könyvtári szolgáltatások népszerűsítésére szervezett teljes körű épület- és könyvtárlátogatás könyvtáros vezetésével történik. A túra során a tanulók kooperatív és interaktív formában ismerkednek meg a könyvtári terekkel és munkafolyamatokkal, a könyvtár gyűjteményeivel, információforrásaival, szolgáltatásaival.
Az egyes „állomások” a könyvtári részlegek, ahol a könyvtáros bemutatja az adott helyszínt és szolgáltatásait, majd a hallottakhoz
kapcsolódóan feladatokat kell megoldaniuk, bevetve a csoport
kreativitását is. A feladatok összeállításánál törekszünk arra, hogy
az ismeretszerzés élményszerű legyen. Kihasználva a fiatalok affinitását a világhálóhoz és az új infokommunikációs eszközökhöz,
olyan feladatokat is kapnak, amelyek megoldása csak az online érhető el.

1. MúltIdő
Melyik hetilapot olvasták Egerben 1864-1893 között?


Oktatási tartalom, a tartalomszolgáltatás során használt alkalmazás:
Hungaricana adatbázis használata
https://hungaricana.hu/hu/



A feladatok megoldását segítő eszközök:
számítógép, tablet, feladatlap



Keresés menete:
Hungaricana.hu >> Könyv-és dokumentumtár>> Helyi lapok, helytörténet
>> Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár >> Eger c. hetilap



Háttéranyag:
Eger – hetilap 1863-1914
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_hevesmegye_eger_hetilap/
Az Eger című lap 1863. július 2-án jelent meg. Szerkesztője Vida József költő volt, az Egri Érseki
Lyceum jogakadémiai nyilvános, rendes tanára. 1871-től Szabó Ignác, majd Dr. Fekete Ferenc
volt a lap szerkesztője. 1893-ban a lap egy időre megszüntette működését. 1910-ben indul újra
Breznay Imre címzetes tanítóképezdei igazgató szerkesztésében. 1914-ben a lap ismét megszűnik, valószínűleg a háborús viszonyok miatt. A lap megjelenési ideje többször változott. A
mérsékelt politikai irányzat híve, nyíltan Deák-párti volt.
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár az Eger című lap teljes körű digitalizálása érdekében
összefogást kezdeményezett Eger város kulturális intézményeivel. Az Egri Főegyházmegyei
Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára kiemelten segítette munkánkat. Az együttműködés révén hozzáférhetővé válik felhasználóink számára a nemzeti kulturális
örökség Heves megyei vonatkozású információi.
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Feladat:
Lépjetek be a Hungaricana adatbázisba, végezzétek el a keresést, majd válaszoljatok a feladatlapon
szereplő kérdésekre!
Feladatlap:

1. Mi a folyóirat neve?
..........................................................................................................................................................
2. Mikor jelent meg az első lapszám?
..........................................................................................................................................................
3. Ki volt a szerkesztője?
..........................................................................................................................................................
4. Írjátok le három, számotokra érdekes információt tartalmazó cikk címét!

a).......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
b) ......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
c) .......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

2. „ Egri séták nemcsak Egrieknek” – műemlékek Egerben


A tartalomszolgáltatás során használt alkalmazás, oktatási tartalom:
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti gyűjtemény digitalizált képeslapjai a századfordulótól 1945-ig
https://summajatirom.hu/
„Tovább a kereséshez” szövegre kattintva a bal oldali „Kulcsszavas keresés” dobozból a „képeslapok” szóra kattintva elérhetőek a digitalizált képeslapok.
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A tanulást segítő eszközök:
LearningApps – párosító játék
https://learningapps.org/display?v=py47gjwoj20
4K digitális tábla

 Háttéranyag:
A Bródy Sándor Könyvtárban az 1950-es végén kezdődött meg a Heves megye terültére, tájaira
vonatkozó irodalom gyűjtése. A gyűjtés kiterjedt könyvekre, folyóiratokra, térképekre és az
aprónyomtatványokra is.
Az 1980-as években új színfoltot jelentett a könyvtárunk életében a helyismereti részleg megteremtése. 1981-ben a helyismereti gyűjtemény külön teremben kapott helyet. A képeslapgyűjtemény is ebben az időben gyarapodott jelentősen. A példányokat vásárlás útján szereztük
be.
Jelenleg 6.535 darab képeslappal rendelkezik a gyűjtemény, melyeken Eger és Heves megye
települései fedezhetők fel. A megyeszékhelyt ábrázoló képeslapok száma közel kétezer.
Külön tároljuk az 1948 előtt darabokat, valamint - a könnyebb kereshetőség érdekében - települések szerint lehet keresni a lapokat.


A LearningApps tankockák használata
Az online platform segítségével interaktív és multimédiás oktatási segédanyagokat, úgynevezett tankockákat állíthatunk elő és változtathatunk meg egészen egyszerűen. A tankockák előállítása, megváltoztatása nem igényel különösebb technikai előképzettséget, használata egyszerű, könnyen megtanulható.
A LearningApps sokoldalú eszköz a tanuláshoz és az önálló gyakorláshoz. Bármilyen mobil eszközön használható iskolában, könyvtárban, otthon vagy akár útközben is.
Az oldalon való regisztráció után sablonokat használva viszonylag egyszerűen lehet applikációkat (mi tankockáknak neveztük el őket) létrehozni, azokat megosztani. Ezeket a regisztrált felhasználók hozhatják létre a feladatsablonok tartalommal való feltöltése során, illetve válogatni
is lehet a többi felhasználó által létrehozott tankocka közül. A tankockák saját ízlés szerint átalakíthatók. Az oldal használata könnyű és nagy lehetőséget ad a differenciált feladatkiosztásra.
„Egri séták nem csak Egrieknek” – műemlékek Egerben című feladatban a Bródy Sándor Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének képeslapgyűjteményét vettük alapul. A feladattípusok közül
a Párkeresőt választottuk. Így a képeslapokhoz vagy egy rövid leírás, rávezető mondatot vagy
pedig egy jelenkori fotót párosítanak. Az ellenőrzés rögtön a párok kijelölésekor történik, a
helyes összekapcsolás pedig eltűnik a képernyőről. Rossz párosítás esetén lehetőség van további próbálkozásra is. A LearningApps segítségével érdekessé, játékossá tehetjük a tanulási
folyamatot.

Feladat:
A könyvtár helyismereti gyűjteményében található képeslapgyűjteményből keressétek meg az alábbi
műemlékeket, majd párosítsátok a hozzátartozó meghatározásokkal, képekkel!
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3. Eger az irodalomban – kvízparti


A tartalomszolgáltatás során használt alkalmazások:
Heves Megyei Elektronikus Könyvtár használata
https://brody.iif.hu/?q=node/1954



A feladatok megoldását segítő eszközök:
kahoot.com – szerkesztésre;
kahoot.it – a játék lebonyolítására.



Háttéranyag:
A Bródy Sándor Könyvtár Helyismereti gyűjteménye a Heves Megyei Elektronikus Könyvtárban
gyűjtötte össze Eger és Heves megye digitalizált helyismereti, helytörténeti szakirodalmát. Az
elektronikus könyvtárban a Heves megyei vonatkozású oktatási, tudományos, kulturális célokra használható, szabadon terjeszthető elektronikus dokumentumokat szolgáltatjuk látogatóink számára. A gyűjtemény pótolhatatlan értékei között találhatók Gárdonyi, Bródy digitalizált művei, helyi írók, Apor Elemér, Gál Elemér, Murawski Magdolna regényei, online elérhető
folyóiratok, fotó- és képgyűjtemények.



A kvízjáték menete:
A Kahoot! alkalmazás legismertebb funkciója a kvíz, mellyel akár nagyszámú diák is játszhat
egyszerre. A következőképpen működik: a feleletválasztós kérdések a kivetítőn jelennek meg,
melyekre a diákok a saját készülékükön (appon vagy a kahoot.it weboldalon) válaszolnak, úgy,
hogy kiválasztják a megfelelő válasz színét. A kivetítő minden kérdés után közli az aktuális pontszámokat, melyeket nemcsak a válasz helyessége, hanem a gyorsaság is befolyásol. Az egyéni
játékon kívül lehetőség van csapatos versenyre is, amikor a készüléket több diák használja egyszerre, ezzel is gyakorolva az együttműködést.
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Feladat:
A Heves Megyei Elektronikus Könyvtár segítségével (https://brody.iif.hu/?q=node/1954) válaszoljátok meg az alábbi kvízkérdéseket!
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4. „Gondolatok a könyvtárban” – Mit jelent Neked a könyvtár?


Oktatási tartalom:
Az asszociációs játékban a könyvtár lényegét fogalmazzuk meg, de nem logikai levezetéssel,
direkt információkkal, hanem fogalmi kapcsolódások, képzettársítások, megfeleltetések révén
jutunk el hozzá – miközben szabad, kreatív gondolkodásunkra és szerteágazó ismereteinkre
támaszkodunk.



A fogalomalkotás során használt alkalmazások:
online szófelhő készítő program https://wordart.com/create



A feladatok megoldását segítő eszközök:
számítógép, tablet, 4 K digitális tábla



Háttéranyag
A szófelhő egy esztétikus és látványos módja a szöveges adatok vizualizálásának. Egy
szófelhő esetében nincs szükség extra magyarázatra, mindenki ösztönösen megérti,
hogy a felhőben szereplő szavak mérete azok gyakoriságára vagy sorrendiségére utal.
Tehát minél hangsúlyosabban jelenik meg egy szó a felhőben, annál gyakrabban fordul
elő a szövegben, annál fontosabb az előre meghatározott sorrendben.
Ezúttal a szövegfelhő készítő programot (https://wordart.com/create) a könyvtárhoz fűződő érzések, gondolatok átadására és megjelenítésére használjuk. A szavakat egymás
után – akár fontossági sorrendiséget felállítva – írják be a diákok a mezőbe. Ezután kiválasztják a szófelhő alakját, formáját, betűtípust módosítanak, megadják a szavak megjelenésének irányát (pl. vízszintes, függőleges, ferde stb.), betűszínt, háttérszínt módosítanak. A különböző módosítások lépésről-lépésre vizualizálhatok, megjeleníthetők.

Feladat: Mit jelent számotokra a könyvtár? Érzéseiteket, gondolataitokat osszátok meg „szövegfelhőben”!
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5. Könyves kincskereső – online katalógushasználat


Oktatási tartalom, a tartalomszolgáltatás során használt alkalmazás:
A Corvina integrált könyvtári rendszer moduljainak megismertetése, használata



A tartalomszolgáltatás során használt alkalmazások:
Bródy Sándor Könyvtár online katalógusa:
https://bsmk.webpac.qulto.eu/WebPac.bsmkdb/CorvinaWeb?action=advancedsearchpage
Képmontázs készítő program:
https://www.photocollage.com/



A feladatok megoldását segítő eszközök:
számítógép, tablet, 4 K digitális tábla



Háttéranyag:
Könyvtárunk az e-Corvina Kft. által fejlesztett szoftvert, a Corvina integrált könyvtári rendszert
alkalmazza, amely ma Magyarországon az egyik legnépszerűbb könyvtári munkafolyamatokat
gépesítő eszköz. A rendszer különböző modulokból épül fel. Az egyes könyvtári munkafolyamatokat (beszerzés, folyóirat érkeztetés, olvasói keresések, katalógus karbantartás, kölcsönzés, vezetői információs rendszer) külön-külön valósítják meg. Lehetővé teszi, hogy az egyik
modulba bevitt adatok egy másik, kapcsolódó modulban azonnal láthatóak és használhatóak
legyenek.



A fotókollázs alkalmazás könyvtári felhasználási lehetőségei, haszna
A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása, az irodalom és az alkotómunka összekapcsolódása. Önkifejezés alkalmazása az alkotó tevékenységekben.
Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és szöveg együttes, összefonódó használatával.
Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni tér-, szín- és formavilágban, a kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális
kifejezés alapvető eszközeinek segítségével. Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás.
Irodalmi (zenei) mű feldolgozása. Önálló vélemény megfogalmazása vizuális technikával.

Feladat:
Keressétek meg az online katalógusában, hogy kedvenc íróitoknak mely könyvei találhatók meg a
Bródy Sándor Könyvtárban. A könyvek borítójából készítsetek képmontázst!
Szemléltetésül álljon itt egy példa! A csapat kedvenc könyvei:
M 59 Mészöly Ágnes - Molnár T. Eszter: Az emberek országa
M 49Karen M. McManus: Lehull a lepel
S 17 Andrzej Sapkowski: Vaják
B 33 Leigh BArdugo: A hat varjú
R 90 J.K. Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve
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6. Eger csillagai: híres egri sportolók – online keresztrejtvény


Oktatási tartalom, a tartalomszolgáltatás során használt alkalmazás:
Ismerkedés híres egri sportolókkal keresztrejtvény segítségével



A tartalomszolgáltatás során használt alkalmazások:
Skandomata keresztrejtvény-készítő program
https://skandomata.hu/



A feladatok megoldását segítő eszközök:
számítógép, tablet, 4 K digitális tábla



Háttéranyag:
http://olimpia.hu/wp-antal-dora
https://egrivizilabda.hu/team/biros-peter/

Feladat:
Az online skandináv keresztrejtvény megfejtésével híres egri sportolókkal ismerkedhettek. Segítségül
a Magyar Olimpiai Bizottság olimpikonokat bemutató oldaláról idézünk.
Kit mutat be a honlap, és ő kit tartott példaképének? Megtudhatjátok a rejtvényből!
A rejtvényt az alábbi linken nyithatod meg: https://rejt.hu/avc8vx
Segítségül fényképeket is mellékelünk.
„Öt évesen kezdett el vízilabdázni, majd tíz évesen nézte az athéni olimpia férfi döntőjét, és eldöntötte, hogy ő is bajnok szeretne lenni. Édesapja azt mondta: „az leszel”. Rióban is ezért küzd, Londonban a pontszerző negyedik helyen végző csapat tagja volt. Példaképe a háromszoros olimpiai bajnok
……………… . A sport mellett Kaliforniában a Berkeley Egyetemen pszichológiát tanul. Kedvenc filmje a
Törvénytisztelő polgár.”
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A példaképről a következőket olvashatjuk az Egri Vízilabda oldalon:
„Mindent megnyert, ami ebben a sportágban megnyerhető. Volt a világ legjobb játékosa, háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok, Európa-bajnok, BL győztes. Azt, hogy olyan sikereket ért el játékos
pályafutása során, ami egyedülálló a világon, leginkább annak az ars poeticájának köszönheti: Kitartás, szorgalom, alázat! Ezt kívánja mindenekelőtt átültetni játékosainak napi munkájába is. Pályakezdő edző, de ki merné megkérdőjelezni, hogy van-e valami, amit nem tud erről a sportágról?”

Amennyiben nehézséget okoz a rejtvény megfejtése, használjátok a világháló információkereső oldalait vagy a keresztrejtvény SZÓKERESŐ funkcióját.

Ha helyesen kitöltitek a rejtvényt, egy titkos üzenetet is kaptok!
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A két egri sportoló neve:
1........................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................
A megfejtés után kapott titkos üzenet:
..........................................................................................................................................................
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