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Kedves Versenyző! 

Munkádhoz most csak az eddig tanult könyvtárhasználati tudásodra lesz 

szükség. A feladatok megoldásához nem kell használni semmilyen egyéb 

információforrást.  

A feladatlapot tollal töltsd ki, javításhoz ne használj sem kitörlőt, sem egyéb 

eszközt. A tévesztést áthúzással jelöld! 

A neved minden oldalra írd fel, nyomtatott nagybetűvel! 
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1. Olvasd el figyelmesen, majd válaszolj a szöveg alapján a kérdésekre! 

A Pécsi Püspöki Könyvtárat, a Pécsi Tudományegyetem Könyvtárának közvetlen 
jogelődjét Klimo György pécsi püspök alapította 1774-ben, ő is tette nyilvánossá 
mindenki „közhasznára”, Magyarországon elsőként. A könyvtár eredeti helye a 
püspöki palota dél-nyugati szárnya volt. A püspök tervei szerint újra akarta alapítani az 
1367 és 1543 között Pécsett működő egyetemet, s könyvgyűjteményét is ennek 
jegyében alakította ki. Ezt mutatta a könyvtár gyűjtőköre is, hiszen megtalálhatóak 
voltak itt a 18. századig létrejövő összes tudományág alapvető kötetei: a teológia, az 
orvostudomány és a jogtudomány mellett a történelem és segédtudományai, a 
természettudományok, nyelvészet, valamint az irodalomtudomány jelesei is. Egy 
évtizede indult meg – pályázaton nyert pénzből – a gyűjtemény digitalizálása. A 
KlimoThecaban való böngészés igazi időutazást tesz lehetővé… 

a) Illessz a könyvtár szó elé egy-egy jelzőt, amelyek Klimo György könyvtárára 
jellemzőek, igazak voltak! 

1. …………………………………. könyvtár 

2. …………………………………. könyvtár 

3. …………………………………. könyvtár 

b) Mi a különbség a Klimo Könyvtár és a KlimoTheca között? 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

2. Határozd meg az alábbi fogalmakat! 

1. Egyetemes Tizedes Osztályozás 

a) jelentése: ……….…………………………………………….………………………. 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

b) szerepe: ..……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
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 2. OPAC 

a) jelentése: ……….…………………………………………….………………………. 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

b) szerepe: ..……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

12.  
13.  
14.  

 

3. Sorolj fel három hasonlóságot és három különbséget az Élet és Tudomány és a 
National Geographic között! 

 
 

hasonlóság különbség 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

…………………………………….… 

………………………………………. 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  

 



 
A versenyző neve: 

4 

 

4. Válaszolj az alábbi kérdésekre a rekord segítségével! 

504 B23  

Szerző: Balog Ágnes  

Cím: A biodiverzitás megőrzése 

Dátum: 1997  

Megjelenés: Budapest : OMIKK, 1997  

Terjedelem: 32 p. : ill. ; 20 cm  

Megjegyzések: (Környezetvédelmi füzetek, 0866 6091;1997/26.)  Bibliogr.: 27-31. p. 
ETO jelzet: 504.06 502.7  

Egyéb nevek: Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 
(Budapest) Környezetvédelmi füzetek 

a) Milyen kézikönyv segítségével tudjuk meghatározni a biodiverzitás szó jelentését? 

…………………………………………………………………………………………... 

b) Mire való az 504 B23 jelölés a rekordban? 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

c) Mit jelent az OMIKK betűszó? 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

d) Mit jelent az ill. rövidítés? 

…………………………………………………………………………………………... 

e) Mit jelent a p. rövidítés? 

…………………………………………………………………………………………... 

f) Tudunk-e a dokumentum segítségével további forrásokat találni a témával 

kapcsolatban? Indokold! 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

g) Írj 2 tárgyszót a dokumentumhoz! 

1.  .…………….………………………………………………………………………... 

2.  ...……………………………………………………………………………………... 

 

21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
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5. Milyen részei a kézikönyvnek a bekarikázott és számokkal jelölt kifejezések?  

 

 

           …………………………………………………………………………………… 

           …………………………………………………………………………………… 

           …………………………………………………………………………………… 

           …………………………………………………………………………………… 

 

29.  
30.  
31.  
32.  

 

1

2

3

4

1

2

3

4
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6. a) Húzd alá az alábbi szövegben azokat a fogalmakat, amelyek jelentésének pontos 
meghatározása segít a szöveg értelmezésében!  

Endemikus fajok a Kárpát-medencében 

A biológiai sokféleség nagyrészt az élőlények elkülönült evolúciójának és a helyi 
feltételekhez való alkalmazkodásának az eredménye. A magas hegyekkel körülvett, 
tehát viszonylag elszigetelt Kárpát-medencében elég sok az endemikus faj. Ilyen a 
Magyarországon honos puhatestűek 40%-a, a kaszáspókok 28%-a, a rákok, tegzesek, 
futóbogarak jelentős része. Egy új faj érkezése az adott ökoszisztémába természetes 
jelenség. Az invazív fajok egy része nem képes életben maradni az új környezetben, 
másik részük viszont az őshonos fajok közösségében stabil részese lesz a táplálkozási 
hálózatnak. Néhány esetben azonban mégis hirtelen és tömegesen képesek e fajok 
elterjedni, ezzel rövidebb-hosszabb időre felborítják a korábban kialakult ökológiai 
egyensúlyt. Hosszabb időtávon egy új egyensúlyi helyzet alakul ki, azonban addigra 
kiszoríthatnak őshonos fajokat (azáltal, hogy szűkítik az életterüket vagy ragadozóik 
lesznek), amelyek kihalnak. 

b) Sorold fel az aláhúzott fogalmakat, és írd le, milyen kézikönyvben keresnéd meg a 
jelentésüket! 

1. fogalom: .……………………………………………………………………………... 

kézikönyv: ………………………………………………………………………………. 

2. fogalom: .……………………………………………………………………………... 

kézikönyv: ………………………………………………………………………………. 

3. fogalom: .……………………………………………………………………………... 

kézikönyv: ………………………………………………………………………………. 

4. fogalom: .……………………………………………………………………………... 

kézikönyv: ………………………………………………………………………………. 

5. fogalom: ……………………………………………………………………………… 

kézikönyv: ………………………………………………………………………………. 

 

 

33.  
34.  
35.  
36.  
37.  
38.  
39.  
40.  
41.  
42.  

 

 


