BOD PÉTER
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY
Pályázat a döntő helyszínére
2010/2011

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum pályázatot hirdet a
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2010/2011. tanévi döntőjének helyszínére.
A pályázat célja
A neves verseny számára méltó és alkalmas helyszín kiválasztása. Az iskolai könyvtári munka
elismerése.
A pályázók köre
A pályázaton részt vehet bármely magyarországi iskola könyvtára településtől, iskolatípustól,
fenntartótól függetlenül, amennyiben ebben a versenyévadban nincsen induló versenyzője, felkészítő
tanára.
Az iskolai könyvtárral kapcsolatos elvárások:
 16 versenyző számára asztal, melyen több könyv együttes használata esetén sem zavarják
egymást a versenyzők,
 kb. 3 000 kötetes kézikönyvtári állomány, melyben minden tudományterület arányosan jelen van
az elmúlt tíz év kézikönyveivel is,
 a teljes állományt tartalmazó katalógus,
 egyértelmű eligazító feliratok a könyvtár tereiben,
 minimum 8 interneteléréssel is rendelkező számítógép (ideiglenes elhelyezéssel és közeli
gépteremmel is megoldható),
 minimum 2 fénymásoló gép (ideiglenes elhelyezéssel is megoldható)
A pályázat megvalósítása
A döntő időpontja: 2011. április 19-20.
Résztvevők: 16 versenyző, 16 felkészítő könyvtárostanár, 8 zsűritag, 2 országos szervező
A nyertes pályázó biztosítja:
 iskolai könyvtári helyszín, dokumentumok, technikai eszközök a verseny megrendezéséhez
 a verseny alatt a könyvtári tájékozódást segítő könyvtárostanár
 a megnyitó és díjkiosztó számára méltó iskolai helyszín
 étkezési és szálláslehetőség
Az országos szervező biztosítja:
 feladatok, feladatlapok
 a feladatok megoldásához szükséges egyéb eszközök
 zsűri
 nyeremények
 a szakmai/kulturális program és az étkezés, szállás költségei
Az eredményhirdetés után az OPKM felveszi a kapcsolatot nyertes pályázóval a lebonyolítás részleteivel
kapcsolatban.
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A sikeres lebonyolítás elismerése
1.) A sikeres lebonyolítás után az iskolai könyvtár emléktáblát kap a következő tartalommal:
„Ez az iskolai könyvtár sikeres helyszíne volt a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny országos döntőjének a
2010/2011-es tanévben.”
2.) Az Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete (MTA
SZTAKI) és a Monguz Információtechnológiai Kft. jóvoltából az iskolai könyvtár egy akkreditált
iskolai HUNTÉKA integrált könyvtári szoftvert nyer. (Két éves követést ajánlunk fel, amennyiben a
nyertes könyvtár már HunTéka felhasználó. Ha a könyvtár más szoftvert használ, akkor cégeink egyéb
termékei közül (pl. elektronikus dokumentum-kezelő szoftver) választhat egyet.)

www.sztaki.hu
www.monguz.hu
3.) Továbbá a könyvtár számára könyvajándékokat ajánlunk fel, és a sajtóanyagokban, beszámolókban
helyet kap munkájuk bemutatása, elismerése.
A pályázat benyújtása
A pályázatot egy elektronikusan kitöltött és nyomtatott és egy elektronikus példányban kérjük
beküldeni.
Postacím: OPKM, Dömsödy Andrea, 1363 Budapest, Pf. 49.
E-mail cím: domsody.andrea@opkm.hu
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 15.
A pályázat benyújtása előtt kérjük, tanulmányozzák a versenykiírást és a versenyszabályzatot is.
A pályázat a következő dokumentumokból áll:
 kitöltött pályázati adatlap (letölthető: www.opkm.hu)
 a könyvtár vázlatos alaprajza
 2-3, a könyvtár tereit bemutató fénykép
A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat a Versenybizottság értékeli, szükség esetén a három legjobb pályázat
helyszínén előzetes egyeztetés után látogatást tesz. A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny
2010/2011. tanévi döntőjének helyszínét ezután választja ki. Az eredményt legkésőbb 2011. január 15én kihirdeti.
További információ
Dömsödy Andrea, iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Cím: 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.; Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
Telefon: 06-1-323-55-55; E-mail: domsody.andrea@opkm.hu
Budapest, 2010. november 17.
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