
Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny

A verseny meghirdetője: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

A verseny célja
Információs és kommunikációs kultúra fejlesztése, könyvtárhasználati ismeretek terjesztése. Tehetséggondozás.
Az önálló tanulás, ismeretszerzés módszereinek elsajátítása. Az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe 
foglaló, információs tudás és dokumentum felhasználó készségek, képességek integráló, szintetizáló ismeretszerzési folyamatának mérése. 

A verseny kategóriái
I. kategória: általános iskolák és gimnáziumok 13-14 éves tanulói (7-8. évfolyam), 
II. kategória: gimnáziumok és szakközépiskolák, szakmunkásképző iskolák 15-16 éves tanulói (9-10. évfolyam)

A jelentkezés és a részvétel feltételei
Jelentkezhet valamennyi 7-8. évfolyamos, valamint 9-10. évfolyamos magyar tanítási nyelvű közoktatási intézmény tanulója.

A verseny témája: Batthyány és kora
A verseny témájához kapcsolódóan ez évben nincs kiemelt dokumentum!

Felhasználható irodalom: általános lexikonok, szaklexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, a téma szakirodalma, bibliográfiák, időszaki 
kiadványok, offline ill. online adatbázisok, elektronikus könyvtárak, ill. folyóiratok, közös katalógusok, internetes katalógusok, indexelők, 
keresők.

A nevezés módját (nevezési díj befizetését) a megyei/ fővárosi pedagógiai intézetek határozzák meg.
Nevezési határidő: 2007. január 20. 
Nevezési díj: 1000,- Ft/ fő

Fordulók 
1. forduló: iskolai
Időpontját a közoktatási intézmények határozzák meg.
A 2. fordulóra a nevezés határideje: 2007. január 20.

2. forduló: megyei/ fővárosi 
A helyszínt a megyei/ fővárosi pedagógiai intézetek határozzák meg.
Időpont: 2007. február 6. (írásbeli), 2007. február 13. (szóbeli).
Az eredmények beküldési határideje: 2007. február 20.
A megyei/ fővárosi forduló írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli feladatsort a versenyszervező igény szerint biztosítja. Az igényeket 
2006.  október  1-ig  kérjük  jelezni  az  Országos  Pedagógiai  Könyvtár  és  Múzeum  részére.  Az  írásbeli  forduló  feladatai  könyv  és 
könyvtárhasználati feladatokat tartalmaznak, a két feladattípus egymással összefügg.
A szóbeli forduló a projektmódszer alkalmazásával kéri számon a könyvtárhasználati ismereteket.

3. forduló
Írásbeli elődöntő: 2007. március 13.
Az írásbeli elődöntő helyszínét a megyei/ fővárosi pedagógiai intézetek határozzák meg.
Az írásbeli forduló feladatai könyv és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaznak, a két feladattípus egymással összefügg.
Szóbeli döntő: 2007. április 23. (A Könyv Világnapja)
Helyszín: Szentendre
A szóbeli döntőbe a verseny két kategóriájának 8-8 legjobb helyezettje jut tovább.
A szóbeli döntő során komplex módon kell számot adniuk könyv- és könyvtárhasználati ismereteikről. A verseny 150 perces. Valamennyi 
versenyző önálló kutatási témát kap instrukciós levél kíséretében. A projekt során a szellemi munka technikájának elemeit alkalmazzák a 
versenyzők,  s  a  verseny  befejeztével  egy-egy  kiselőadás/házi  dolgozat/cikk/poszter  készül  el.  A versenyzőknek  szóban  is  be  kell 
számolniuk  a  megszerzett  információkról.  A zsűri  kérésére  be  kell  tudni  mutatni  egy,  a  zsűri  kiválasztott,  a  témához  kapcsolódó 
dokumentumot  

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból
2. forduló: megyei/ fővárosi: Továbbjutás feltétele: az írásbeli és szóbeli versenyen való 1-3. helyezés. Az elért pontszám nem lehet 
kevesebb, mint az összes pontszám 80 százaléka.
3. forduló: írásbeli elődöntő: továbbjutás feltétele: az írásbeli fordulón elért 1-8. helyezés kategóriánként. Az elért pontszám nem lehet 
kevesebb, mint az összes pontszám 80 százaléka.

Az eredmények közzétételének módja: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapján: www.opkm.hu 

Díjazás
1-3 helyezett: kategóriánként oklevél, könyv, könyvutalvány, CD, CD-ROM; további helyezettek: emléklap
Különdíjak

A szervezők elérhetősége: 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum; Borostyáni Gézáné, Tel/fax: 312 68 62; e-mail: rmaria@opkm.hu 

mailto:rmaria@opkm.hu
http://www.opkm.hu/

