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A hagyomány ötletet szül, az ötlet érlelődik, mígnem új formában ölt testet…
Ez a rövid története a 17. életévébe lépő EKE Hírlevél idei, első számának. Évek 
óta fontolgattuk, hogyan újíthatnánk meg a Kollégák tájékozódására, tájékozta-
tására szánt kiadványunkat. Erőnk és képességeink mérlegelésével, lehetősége-
ink felmérésével kezdtük a munkát és megfogalmaztuk a megvalósítás lépéseit.  
Döntöttünk. 2020 tavaszától már csak elektronikusan és egy teljesen megújult 
arculattal jelentkezünk. A tervezgetés során az alábbiakat határoztuk meg:  
továbbra is szeretnénk, ha a kiadvány „egyetlen” dokumentum maradna, ám 
benne egy-egy kattintással könnyen „jöhetünk-mehetünk”, sőt – ahogy koráb-
ban is – kívülre, távolra is kitekinthetünk. Terjedelmi korlátokat nem határoztunk 
meg, de valamennyi cikket rovatokba sorolva, új oldalon kezdünk.  A szerkesztő 
számára nagy könnyebbség, hogy az eddig kényszerűen tördelt linkek helyett 
most számozott utalót „ 1 ” helyezünk el a hivatkozásoknál, amelyre – a képekhez 
hasonlóan – rákattintva elérhetővé válik az adott weboldal. Gondoltunk azokra 
is, akik nyomtatva szeretnék olvasni a Hírlevelet, ezért a folyóirat végén összeállí-
tottunk egy webográfiát, ez tartalmazza a teljes internetes hivatkozások listáját.
 Öröm volt számunka a tervezgetés, az ötletek gyűjtögetése, az „átalakítás mun-
kája”, s most ezzel az örömmel adjuk át a Kollégáknak mindazt, amit elgondol-
tunk. Reméljük, hogy a megújulás, a változás továbbra is az EKE Hírlevél eredeti 
céljait szolgálja: az egyházi könyvtárak munkatársai megoszthatják egymással 
híreiket, fejlesztéseiket, tájékozódhatnak a szakmánkat érintő kérdésekről. 
Szeretettel ajánljuk a nem egyházi könyvtárakban dolgozó Kollégáink figyelmé-
be is Hírlevelünket, akik ezen a fórumon is találkozhatnak velünk. 
A visszajelzéseket jószívvel fogadjuk!              Török Beáta – Tegzes Béla

A kiadvány változatlan formában és tartalommal szabadon terjeszthető, fel-
használható, nyomtatható, sokszorosítható és korlátozás nélkül közzétehető!
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A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára 
2011 óta minden évben meghirdeti a Debreceni 
Református Kollégium Gimnáziuma és a Dóczy Gimnázium 
diákjai számára az Otthonunk, a Kollégium című vetélke-
dőt. Mindkét középiskola diákjai elmélyülten foglalkoznak 
a Kollégium történetével, a 10. évfolyamos diákok kollégi-
umtörténeti vizsgát is tesznek. A vetélkedő célja az, hogy 
a résztvevő diákok élményszerűen, az egykori helyszínen 
ismerjék meg és dolgozzák fel a Református Kollégium 
történetét, korabeli életét, híres diákjaink életrajzát. Ez 
a megmérettetés előzetes tudáspróbaként is szolgál: akik 
kiváló eredményt érnek el, mentesülnek a kollégiumtör-
téneti vizsga alól, de a tapasztalatok szerint még azok is 
sikeresebben szerepelnek a vizsgán, akik a helyezésről a 
könyvtári vetélkedőn lemaradnak.

Idén február 6-án rendeztük meg a vetélkedőt, ahol a 
diákok számot adhattak tudásukról társaik és tanáraik 
előtt. A diákokat felkészítő, kísérő és a zsűriben is felada-
tot vállaló pedagógusok már évek óta aktívan részt vesz-
nek a csapatok toborzásában, koordinálásában és a ren-
dezvény lebonyolításában. A vetélkedő népszerűségét 
mutatja, hogy ebben az évben összesen 14 csapat, több 
mint 50 diák jelentkezett a megmérettetésre Földiné 
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DR. KOVÁCS TEOFIL
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára

BESZÁMOLÓA OTTHONUNK, A KOLLÉGIUM – 
ISKOLATÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ

Fotó: szerző

https://photos.app.goo.gl/4qYkiLvo9x4Pbfmk7


HÍREK, BESZÁMOLÓKA

Kövendi Magdolna és Zeöldné Bonyár Beáta szervező 
munkája nyomán.

A beugró feladatot az utóbbi években a csapatok már 
előzőleg otthon elkészítették. Így volt ez most is: az idén 
arra kértük a diákokat, hogy készítsenek egy, a könyvtá-
runkat népszerűsítő plakátot a saját korosztályuk számá-
ra megadott méretben, szabadon választott technikával. 
A beérkező nagyon izgalmas, színvonalas plakátok igen-
csak megnehezítették a zsűri értékelését. A zsűri által 
legjobbnak ítélt plakátot a Luther Rózsa csapata készítet-
te, munkájukat különdíjjal jutalmazták.

A vetélkedő második részében a Debreceni Református 
Kollégium történetéről szerzett ismeretekről egy teszt-
feladatsor kitöltésével adtak számot a tanulók. A felada-
tok a Református Kollégium épületének történetéhez, a 
falak között zajló történelmi eseményekhez vagy híres 
kollégiumi diákokhoz kapcsolódtak. Rövid szünet után, a 
harmadik és negyedik részben egy-egy szabadon válasz-
tott zsoltárt vagy dicséretet és egy népdalt kellett eléne-
kelnie minden csapatnak. A diákok dönthették el, hogy 
egyénileg vagy csoportosan oldják meg a feladatot.
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Tabló a Kollégiumról
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A vetélkedő anyaga Győri L. János: Egész Magyar-
or szág nak és Erdélységnek... világosító lámpása: a 
Debreceni Református Kollégium története című munká-
jának kijelölt fejezetei és a Református énekeskönyv volt. 
A Nagykönyvtár a vetélkedő meghirdetésétől kezdve el-
látta szakirodalommal és tanácsaival segítette a verseny-
re jelentkező diákokat. Úgy ítéljük meg, hogy az ismeret-
szerzés iskolai követelményein túl, az egyéni érdeklődés 
és kíváncsiság erősítésével, a készségek hasznosításával, 
a kreativitás és a csapatmunka kibontakoztatásával a 
plakáttervezésben és a megalkotásban, valamint a zsol-
tár-, dicséret- és népdaléneklésben olyan lehetőséget és 
élményt tudtunk adni, amelyet a diákok a későbbiekben 
más feladatok megoldásában és átélésében is hasznosí-
tani tudnak. Mivel a helyi tévé hírt adott az eseményről, a 
résztvevők némelyike a nyilvános szereplést is gyakorolni 
tudta. A győztes csapatoknak gratulálunk!  
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Diákok az Otthonunk, 
a Kollégium című 
vetélkedőn 
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