
 

BOD PÉTER ORSZÁGOS 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 

2013/2014. tanév 

 

II. kategória, 9-10. évfolyam 

2014. április 24. csütörtök 

versenyző példánya 

 

A versenyző tanuló kódszáma:  

Elérhető pontszám: 49   

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 feladatok megoldására 30 perc áll a rendelkezésre. 
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1 Határozd meg az alábbi fogalmakat! 

a) Raktári jelzet  

Jelentése: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

b) Bibliográfia  

Jelentése: ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

2. Sorolj fel három hasonlóságot és három különbséget a Rubicon és a Jelenkor című 
folyóiratok között! 

Hasonlóság Különbség 
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3. Válaszolj az alábbi kérdésekre a rekord segítségével! 

Szerző: Gál István  

Cím: Radnóti Miklós ismeretlen és elfelejtett műfordításai / Gál István 

Dátum: 1961  

Megjelenés: Budapest : [Akadémiai Kiadó], 1961 

Terjedelem: [11] p. ; 25 cm 

Megjegyzések: Különlenyomat Filológiai Közlöny 1961. 1-2. sz., 164-174. p. 

Tartalom: 
A VI 1682 lelt. sz. példányban szerzői dedikáció és ex libris 
található Bibliogr. a lábjegyzetekben 

ETO jelzet: 894.511.033Radnóti M.-1: 82-1 

Tétel< Lelőhely 
Helyrajzi 
szám 

Kötet Szám Példány Státusz 

 

1. 
Tudásközpont 

Vas István 
gyűjtemény 

VI G 18    
Kölcsönzéssel 

helyben 
használható 

a) Milyen kézikönyv segítségével tudunk a könyv szerzőjéről információkat gyűjteni? 

........................................................................................................................................... 

b) Mit jelöl a VI (monogram) a leltári számban és a helyrajzi számban egyaránt? 

........................................................................................................................................... 

c) Mit jelent a [ ] a bibliográfiai leírásban? 

........................................................................................................................................... 

d) Hol jelent meg eredetileg ez az írás? 

........................................................................................................................................... 

e) Mit jelent a p. rövidítés? 

........................................................................................................................................... 

f) Tudunk-e a dokumentum segítségével további forrásokat találni a témával 
kapcsolatban? Indokold! 

........................................................................................................................................... 

g) Írj 3 tárgyszót a dokumentumhoz! 

........................................................................................................................................... 

h) Mit határozunk meg a könyv státuszával? 

........................................................................................................................................... 

 

4. Egészítsd ki a mondatokat! 
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a) Magyarország nemzeti könyvtára az ........................................................................... 

Feladata a magyar és magyar vonatkozású írott kulturális örökség vagyon 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Gyűjtőkörébe tartozik: 

1. .................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

2. .................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

3. .................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

4. .................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

b) A közkönyvtár ……………………………….. gyűjtőkörű többnyire önkormányzati 

(megyei, városi, községi) fenntartású könyvtár. 

Elsődleges céljuk a ………………………………………………………………….... 

........................................................................................................................................ 

 

 A könyvtárak neve után közöld az internetes elérhetőségüket! 

a) Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára ………………………………….......... 

b) Országgyűlési Könyvtár  ………………………………………………………....... 

c) Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum  ……………………………............…. 

d) Országos Mezőgazdasági Könyvtár  ……………………………………...........….. 

e) Országos Idegennyelvű Könyvtár  ………………………………………..........… 
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6. Melyik könyvtárra igaz? Írd a megfelelő könyvtár nevét az idézetben a pontozott 
vonalra! 

a) „A digitális könyvtár teljes életművekből épül fel. A közönség számára nyújtott 

internetes szolgáltatás tartalmát az eredeti szövegkiadást alapul tekintő, új, javított, 

hiteles kiadások alkotják. A ......................................…......................………….. révén 

a kortárs magyar irodalom alkotásainak egyre bővülő köre, egységes adatbázisban, 

ingyenesen érhető el és ismerhető meg a világ bármely pontján.” 

b) „bárki a legkisebb mértékben és a legegyszerűbb eszközökkel is részt vehet a 

könyvtár fejlesztésében és az állomány gyarapításában: Felajánlhat saját műveket vagy 

mások számítógépre vitt írásait, feltéve, hogy ezzel nem sérti azok copyright jogait. 

Átvételre, archiválásra javasolhat más szervereken levő anyagokat, segíthet a 

dokumentumok különböző formátumra való átalakításában, vagy egyszerűen csak a 

…………………..........................................................................…. népszerűsítésében.” 

c) „Az ………………………………………………………………………………… a 

magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványokat tartja nyilván, illetve egyes 

folyóiratokat archivál. 

A szolgáltatás célja, hogy létrejöjjön és minél tovább rendelkezésre álljon az 

elektronikus időszaki kiadványok szervezett, több szempontból visszakereshető 

katalógusa.” 

 


