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Előzmények 
 
A könyvtárhasználati verseny 1993 óta minden évben kiírásra került. Egy próbaversennyel vette 
kezdetét a sorozat a budapesti Veres Pálné Gimnáziumban, s 2001-ben már négy kategóriában 
rendezték meg az 5–12. évfolyamos tanulók körében. Az elmúlt két évtizedben több intézmény, 
szervezet is bonyolította az országos versenyt (Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató 
Intézmény, Könyvtárostanárok Egyesülete, Karinthy Frigyes Gimnázium, Fővárosi Pedagógiai 
Intézet), a szervezés jogát 2006-ban kapta meg az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.1 
Az utóbbi években – elsősorban a pályázati lehetőségek beszűkülése miatt – a Bod-verseny keretei 
között már csak két kategóriának (7-8., 9-10. évf.) hirdettek versenyt, ugyanakkor a Bod Péter 
Társaság évről évre megrendezi „saját” könyvtárhasználati versenyét az általános iskolák 5. és 6. 
évfolyamosai számára. Így volt ez ebben a tanévben is, a lebonyolítást a budapesti Veres Pálné 
Gimnázium, s annak vezető könyvtárostanára – aki egyébként korábban többször a Bod-
versenybizottság tagja is volt −, Hock Zsuzsanna vállalta magára.2 A versenyt idén is Majoros Márta 
Könyvtárhasználati Verseny néven hirdették meg. Mivel ez a verseny az alacsonyabb évfolyamok 
számára került idén is meghirdetésre, így – a hagyományoknak megfelelően –, az egymásra épülés 
érdekében folyamatos szakmai egyeztetéssel szerveződött. 
A Bod-verseny 2001 óta rendelkezik saját internetes felülettel, majd létrejött a Bod-levelezőlista is 
(ezek létrehozása Benkő Ilona nevéhez köthető). A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 
rövid történetét 2012-ben Dömsödy Andrea, a korábbi évek országos versenyszervezője foglalta 
össze a PKM honlapján.3 
 
A 2014/2015. tanévi verseny 
 
A 2014/2015. tanév versenyét 2015 januárjában hirdette meg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeuma, nem sokkal azt követően, hogy annak lebonyolítására az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától anyagi támogatást kapott (a Támogatási szerződés 2014. december 31-i 
dátummal került aláírásra).  
A verseny kiírását a megalakuló Országos Versenybizottság (OV) látta el kézjegyével. Az OV-be a 
verseny feladatainak készítői, illetve az elmúlt év első három helyezett megyéinek képviselői 
kerültek meghívásra. A felkért könyvtárostanár szakértők Baranya megyét és Budapestet is 
reprezentálták a grémiumban.4 
 
Az elmúlt két év újdonságainak prolongálása a tapasztalatok ismeretében 
 
A tavalyi év néhány jelentős és néhány kevésbé jelentős változást is hozott a verseny életében, ami a 
korábbi évek gyakorlatához képest egyszerűsödött, tulajdonképpen egy teljes fordulóval csökkent. 
Korábban az iskolai fordulókat (I. forduló) követően a megyei, illetve fővárosi versenyek „saját” 
írásbeli és szóbeli forduló alapján hirdettek megyei és fővárosi győztest (II. forduló), s a legjobbak 
                                                             
1 A Pedagógiai Könyvtár és Múzeum jelenleg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) szervezeti egységeként 
(igazgatóságaként) működik. 
2 A versenykiírás és az egyéb versenydokumentumok megtalálhatók a társaság blogján: [online] [2015.07.13.] 
http://bodpetertarsasag.blog.hu/2015/01/20/majoros_marta_konyvtarhasznalati_verseny_az_5-6_osztaly_szamara. 
3 [online] [2015.07.13.] http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=92. Ugyanitt részletes bibliográfia, valamint a 
versenyhez kapcsolódó ajánlott módszertani irodalom is található, illetve innen érhetők el a korábbi évek 
versenybeszámolói és a versennyel kapcsolatos egyéb írások is. 
4 A 2014/2015. évi OV tagjai voltak: Dr. Kissné Tresz Gabriella (Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános 
Iskola és Gimnázium), Nagy Ildikó (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum), Lázárné 
Szanádi Csilla (ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola, Budapest), Nyírő Gizella (PTE Deák Ferenc Gyakorló 
Gimnázium, Pécs), Szlávikné Cséfalvay Krisztina (Veres Péter Gimnázium, Budapest). A versenybizottság (elsősorban 
adminisztrációs jellegű) munkáját, feladatait segítette még Murányi Andrea, a Veres Pálné Gimnázium (Budapest) 
könyvtárostanára is. 
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jutottak be a – szintén a megyeszékhelyeken és a fővárosban lebonyolított – országos írásbeli 
versenyre (III. forduló). Itt dőlt el, hogy ki vehet részt aztán az országos, szóbeli döntőn (IV. 
forduló). A tavalyelőtti évtől kezdődően a megyei és fővárosi szervezőknek már csak az országos 
írásbeli fordulót kellett megrendezniük, ahol a központilag elkészített feladatsort töltötték ki a 
tanulók 90 percben, a tesztek javítása központilag történt.5 Ezen az írásbelin a tanulók alapvetően az 
elméleti, tárgyi tudásukról adtak számot, a feladatlap ugyanis tartalmazta a szemelvényeket, 
dokumentumokat, így az eredményesség nem függött a helyben használható eszközöktől. Az új 
logika szerint a könyvtár és a világháló konkrét gyakorlati használatára a döntőn kerülhetett sor. 
Az egységesen, egy időben, központilag javított – helyszíntől független – dolgozatok tették lehetővé 
azt, hogy ne fordulhasson elő: valamely tanuló egy rosszabb eredménnyel lehessen döntős csak azért, 
mert a megyéjében (vagy a fővárosban) az eredmények átlaga alacsonyabb szintű lett. Az 
egyszerűsítés mellett tehát az esélyegyenlőség is szerepet kapott e változtatások érvényre 
juttatásában. Ugyanakkor a fenti változtatást indokolta az is, hogy a megyei székhelyek 
könyvtárainak állománya, internetes munkahelyeinek száma igen eltérő képet mutat számban és 
minőségben egyaránt, ami nem teszi lehetővé az egyenlő feltételeket és ezáltal az egyenlő esélyeket 
sem a tanulók számára az ország minden pontján. 
Az idei verseny is igazolta a változtatás eredményességét. 
A tavalyi évnek megfelelően idén is 24 tanuló jutott be a döntőbe, akik egy kétnapos, komplex 
megmérettetésen vettek részt, a témához kapcsolt szabadidős programokkal fűszerezve magát a 
versenyt. 
 
A humán-erőforrás feladatai 
 
A verseny lebonyolítását segítendő a következő feladatok ellátására volt szükség a projektben, az 
alábbi bontásban6: 
 

  

  mértékegys. érték díj össz.: 

  
  
  zsűri fő 4 10 000 Ft 40 000 Ft 

versenybizottság fő 4 15 000 Ft 60 000 Ft 

Feladatlap 
(megyei és 
országos) 
írásbeli + szóbeli 

készítés db 30 7 000 Ft 210 000 Ft 
4 fő, 2×2 
kategória 

javítókulcs készítés db 30 2 000 Ft 60 000 Ft 
4 fő, 2×2 
kategória 

lektorálás, bemérés db 2 17.500 Ft 35 000 Ft 
2 fő, 1 
kategória 

  feladatlapok javítása db 250 300 Ft 75 000 Ft 4 fő 
  adminisztratív tev. óra 40 2 000 Ft 80 000 Ft 1 fő 
 Összesen:   560 000 Ft 
 
 
 
 

                                                             
5 A versenyszervezők idén másodszor elektronikus úton kapták meg a feladatsorokat, és a titkosságot biztosító kódok 
kiosztására is e-mailben került sor. Ezt a kialakult gyakorlatot két év tapasztalata alapján eredményesnek mondhatjuk. 
6 A részletes elszámolás a pénzügyi beszámoló részben található. 
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A megyei forduló 
 
A feladatok tekintetében a tavalyi „újítást” megtartottuk, a II. kategóriában a versenyzőknek egy 
esszét is kellett írniuk (erre 45 perc állt a rendelkezésükre), Hock Zsuzsanna könyvtárostanár 
szakértő korábban így foglalta össze az ezzel kapcsolatos kompetencia elvárásokat: 

− a tanultakból elvonatkoztatás, összegzés képessége; önálló véleményalkotás képessége; a 
tanult fogalmak, szakkifejezések helyes használatának képessége; szövegalkotás képessége; 
komplex gondolkodás képessége, helyesírási, mondatszerkesztési, nyelvhelyességi képesség. 

 
A feladat ez volt: 
 
Mi a szerepe egy dolgozatban az idézetnek, a hivatkozásnak, a lábjegyzetnek? Mi a 

plágium? 
 

Olvasd el figyelmesen az alábbi sorokat, 

alakítsd ki a témáról véleményedet, és érvelj mellette! 

 

Mit mond a jogszabály? A név feltüntetéséről a tételes jog (az 1999. évi LXXVI., a szerzői jogokról szóló 

törvény) az alábbiak szerint rendelkezik: „12. § (1) A szerzőt megilleti a jog, hogy művén és a művére 

vonatkozó közleményen - a közlemény terjedelmétől és jellegétől függően - szerzőként feltüntessék. A 

szerzőt a mű részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni. A szerző a neve 

feltüntetéséhez való jogot a felhasználás jellegétől függően, ahhoz igazodó módon gyakorolhatja.7” 

 

 

„Nyilvánvaló, hogy új eredmények csak akkor születhetnek, ha vannak saját megfigyeléseink, kísérleteink, 

vizsgálataink is, de már ezeket is az határozza meg, hogy milyen kutatások folytak korábban 

szakterületünkön. A tudományt művelni lényegében nem más, mint megszólalni egy hatalmas párbeszédben, 

ahol nem csupán udvariasságból hivatkozunk az előttünk megszólalókra, hanem azért is, mert állításunk 

minden részletét nem tudjuk kifejteni: az egyetlen lehetőségünk, ha utalunk arra, hol lehet utánanézni a 

részleteknek.8” 

 

 
 
 

                                                             
7 SZTAKI KOPI Jogszabályok és egyetemi szabályzatok 
https://kopi.sztaki.hu/index.php?mainpage=law&language=hun&h=pl%25E1gium Utolsó letöltés 2015.02.18. 
8 Nyelv és Tudomány http://www.nyest.hu/hirek/mi-az-a-plagium#  Utolsó letöltés: 2015.02.18. 
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A megyei fordulók lebonyolításában az országos versenyszervezők nyújtottak segítséget9, az alábbi 
helyszíneken (csak Tolna megyében nem sikerült versenyt szervezni – a helyi versenyszervezők 
jelentése szerint az érdeklődés hiánya miatt): 
 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny - 2014/2015. 

A megyei/fővárosi versenyek helyszínei* 

  Megye/ főváros Intézmény Város Cím 

1. Bács-Kiskun megye Bolyai János Gimnázium Kecskemét Irinyi utca 49. 

2. Baranya megye Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Pécs Apáczai Csere János körtér 1. 

3. Békés megye Békés Megyei Pedagógiai Intézet Békéscsaba Kiss Ernő u. 3. 

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtára Miskolc Selyemrét utca 1. sz. 

5. Budapest I. kategória (7-8. évf.) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Budapest VIII. ker. Könyves Kálmán körút 40. 

6. Budapest II. kategória (9-10. évf.) Városmajori Gimnázium Budapest XII. ker. Városmajor utca 71. 

7. Csongrád megye Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Szeged Dóm tér 1-4. 

8. Fejér megye Madarász József Városi Könyvtár Sárbogárd Ady Endre út 105. 

9. Győr-Moson-Sopron megye Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtára Győr Hermann Ottó u. 22. 

10. Hajdú-Bihar megye Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet Debrecen Monti ezredes utca 7. 

11. Heves megye Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium könyvtára Eger Pozsonyi u. 4-6. 

12. Jász-Nagykun-Szolnok megye Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Szolnok Mária út 19. 

13. Komárom-Esztergom megye Herman Ottó Általános Iskola Tatabánya Köztársaság útja 44./a 

14. Nógrád megye Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Deák Ferenc út 17. 

15. Pest megye I. kategória (7-8. évf.) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Budapest VIII. ker. Könyves Kálmán körút 40. 

16 Pest megye II. kategória (9-10. évf.) Városmajori Gimnázium Budapest XII. ker. Városmajor utca 71. 

17. Somogy megye Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár Csokonai u. 4. 

18. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet Nyíregyháza Egyház utca 13. 

19. Tolna megye Nem szerveznek versenyt.     

20. Vas megye Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely Károlyi Gáspár tér 4. 

21. Veszprém megye Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola Szentgál Hársfa u. 14. 

22. Zala megye Zala Megyei Pedagógiai Intézet Dr. Kovács Lajos Pedagógiai Szakkönyvtár Zalaegerszeg Deák Ferenc tér 6. 

*A versenyek minden helyszínen 2015. március 2-án, hétfőn de. 10 órakor kezdődtek, és 90 percig tartottak. 

 
Az országos döntő 
 
2015. április 22-én két kategóriában (7–8. évfolyam és 9–10. évfolyam) zajlott le a Bod Péter 
Országos Könyvtárhasználati Verseny döntője az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum (PKM) szervezésében. A fináléba összesen 16 településről 24 tanuló jutott be 
az iskolai, majd ezt követően a megyei, illetve fővárosi versenyekről. A döntő helyszíne a 
Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium volt, mely intézmény a 
tavalyi évben a második volt a pályázók sorában. 
Ebben az évben is közel 1000 tanuló vett részt a versenyen − különböző szinteken, a döntőbe jutás 
tehát már önmagában nagy teljesítménynek számított. Ezt honorálták a verseny szervezői azzal, hogy 
a döntőt a versenyen kívül szakmai és szabadidős programokkal tarkított két napra szervezték. A 
tanulók és felkészítő tanáraik részt vettek egy múzeumpedagógiai foglalkozáson, valamint betekintést 
nyerhettek a PKM könyvtári részlegébe is: 
 

Budapest, 2015. április 22-23. (szerda-csütörtök) 

„Szóval és tettel” - Rómer Flóris 

 
I. kategória (7-8. évfolyam) 

Április 22. szerda 

09:30 – 09:45 
Regisztráció a verseny helyszínén (Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai 

Általános Iskola és Gimnázium, Bp., XII. k. Diana utca 35-37.) 

09:45 – 10:00 Köszöntő, a helyszín bemutatása, a program ismertetése 

10:00 – 13:00 
Könyvtárhasználati verseny (a kísérők közben megtekinthetik a környék 
nevezetességeit) 

13:00 – 13:45 Ebéd az iskolában (zöldborsó leves, csirkepaprikás, galuska, cékla, csokoládétorta, 

                                                             
9 A lebonyolításban a helyi pedagógiai intézetek és/vagy a KLIK helyi szervezetei vettek részt. Pontos elérhetőségeik és a 
versenyszervező kollégák nevei itt találhatók: [online] [2015.07.13.] http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=297. 
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ásványvíz) 

13:45 – 14:45 A szállás elfoglalása (Hotel Rila, Bp., IX. k. Fehér holló utca 2.) 

15:00 – 16:30 

Régiségtár az iskolában. Interaktív séta az Orbis Pictus. Szemléltetés az iskolában 

című kiállításon (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum, Bp., VIII. k. Könyves Kálmán krt. 40.) 

16:30 – 17:15 Miért pedagógiai a Pedagógiai Könyvtár? Könyvtárlátogatás vezetéssel 

18:45 – 19:30 
Vacsora a szálláson (gombakrémleves, csirkemell rántva petrezselymes 

burgonyával, csemege uborka, almás rétes) 

 
II. kategória (9-10. évfolyam) 

Április 22. szerda 

09:30 – 10:00 
Regisztráció az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és 

Múzeumban – OFI PKM (cím, mint fent) 

10:00 – 11:00 Miért pedagógiai a Pedagógiai Könyvtár? Könyvtárlátogatás vezetéssel 

11:00 – 12:30 
Régiségtár az iskolában. Interaktív séta az Orbis Pictus. Szemléltetés az iskolában 

című kiállításon (cím, mint fent) 

12:30 – 13:15 Út a verseny helyszínére (cím, mint fent, a bőröndök az OFI PKM-ben hagyhatók) 

13:15 – 14:00 Ebéd az iskolában (menü, mint fent) 

14:00 – 14:15 Köszöntő, a helyszín bemutatása, a program ismertetése 

14:15 – 17:30 
Könyvtárhasználati verseny (a kísérők közben megtekinthetik a környék 

nevezetességeit) 

17:30 – 18.30 A szállás elfoglalása (cím, mint fent) 

18:45 – 19:30 Vacsora a szálláson (menü, mint fent) 

  

Április 23. csütörtök 

07:00 – 07:45 
Ébresztő, (hideg svédasztalos) reggeli a szálláson, indulás a TIT Budapesti 

Planetáriumba (Bp., X. k. Népliget) 

08:15 – 09:30 Az Idővándor című előadás megtekintése a TIT Budapesti Planetáriumban 

10:00 – 11:30 

A Nemzeti Múzeum megtekintése Rómer Flóris helyi munkásságának 

bemutatásával, két csoportban (választható): 

  a) a régészeti kiállítás Karoling- és Honfoglalás-kori része 
  b) kirándulás a középkorba 

(Bp., VIII. k. Múzeum krt. 14-16.) Tárlatvezető: Tolnai-Pálóczy Enikő 
múzeumandragógus 

12:15 – 13:00 Büféebéd a Pedagógiai Könyvtár és Múzeum dísztermének előterében 

13:00 – 14:00 
Ünnepélyes eredményhirdetés, díjkiosztás (Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 

díszterme) 

 
Ezeket a szabadidős programokat indokolta a verseny idei témája is: A 200 éve született Rómer 
Flóris öröksége 
A témaválasztást a Rómer Flóris Emlékév10 ihlette, ennek kapcsán felvettük a kapcsolatot a Rómer 
Flóris Társasággal is, akikkel sikeres együttműködés jött létre, elsősorban az információáramoltatás 
kölcsönös segítsége kapcsán.  
A Bod Péter verseny szervezői idén is az emlékezést és a hazaszeretetet állították a verseny tartalmi 
középpontjába, mely emlékezés a fellelhető, felkutatható (papír és képi alapú, illetve korunkban már 
internetes) források segítségével válik indokolttá, közérthetővé és objektívvá. Ennek színtere lehet és 
kell hogy legyen a könyvtár is, mint az említett források hiteles és könnyen (ma már interneten is) 
elérhető tárháza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
10 http://romer2015.hu/ (Letöltés: 2015.07.13.) 
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A döntő Rómer Flórishoz kapcsolódó feladatai a következők voltak a két kategóriában: 
 
7-8. évfolyam: 
 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny döntő 

7-8. évfolyam 

2015. április 22. 

 
Feladat: 
 
Egy „Rómer Flóris, aki Magyarországon a régészet úttörője volt” című kiállítás megszervezésére kerül sor a 
közeljövőben. A szervezőbizottságnak Te is tagja vagy, és azt a feladatot kaptad, hogy készíts el egy a 
kiállításhoz kapcsolódó, azt bemutató brosúrát. 
Keress forrásokat, ahonnan ennek a tájékoztató füzetnek az anyagát össze tudod gyűjteni, és egy vázlatban 
foglald össze a brosúra tartalmával kapcsolatos ötleteidet! Figyelj a műfaj sajátosságaira! 
Munkádat Power Point formátumban készítsd el, ami 6–7 oldalnál ne legyen semmiképpen sem több. A file-t 
tedd ki a számítógép asztalára úgy, hogy a file elnevezése tartalmazza a vezetéknevedet. 
A hivatkozásokat, forrásokat pontosan, szakszerűen jelöld! 
A felkészülésedre összesen 90 perc áll a rendelkezésedre, papír alapú és internetes forrásokat is keress, a 
beszámolódat 6-7 percesre tervezd! 
Jó munkát kívánunk! 
 
9-10. évfolyam: 
 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny döntő 

9-10. évfolyam 

2015. április 22. 

 
Feladat: 
 
Készítsd el egy Rómer Flóris, az utolsó polihisztorok egyike című Rómer Flóris emléktúra útvonalának 
vázlatát. 
Keress forrásokat, ahonnan az ehhez az útvonalhoz kapcsolódó Rómer Flóris emlékeket össze tudod gyűjteni! 
Vázlatot készíts arról, hogyan dolgoznál, aminek segítségével majd az útvonal részletesen megrajzolható, 
leírható lesz, vagyis ne a „végtermékre”, hanem az ahhoz vezető útra koncentrálj! 
Munkádat Power Point formátumban készítsd el, ami 8–9 oldalnál ne legyen semmiképpen sem több. 
A file-t tedd ki a számítógép asztalára úgy, hogy a file elnevezése tartalmazza a vezetéknevedet. 
A hivatkozásokat, forrásokat pontosan, szakszerűen jelöld! 
A felkészülésedre összesen 120 perc áll a rendelkezésedre, papír alapú és internetes forrásokat is keress, a 
bemutatódat kb. 7 percesre tervezd! 
Jó munkát kívánunk! 
 
Maga az országos döntő alapvetően két részből állt: elsőként a tanulók egy választott téma kapcsán 
könyvtári gyűjtőmunkába kezdtek, használva a helyszínt adó könyvtár állományát és összes 
lehetőségét, beleértve az internetet is. A második részben dolgozták ki a versenyzők az adott témát 
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egy Power Point előadásban, s szerkesztettek hozzá bibliográfiát. Ezt követően a szakértő 
könyvtárostanárokból álló zsűri előtt kellett a beszámolót projektor és laptop segítségével bemutatni, 
a felmerült kérdésekre válaszolni. 
Az ünnepélyes eredményhirdetés a második nap reggelén zajlott le a PKM dísztermében, ahol a 
díjakat Dr. Pompor Zoltán, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgató-helyettese adta át. 
Minden résztvevő emléklapban részesült, az első helyezettek könyvutalványokat kaptak. A zsűri 
különdíjban részesítette emellett két további tanulót is. 
 
A verseny részletes végeredménye11 
 

I. kategória: 7-8. évfolyam 

Helyezés Pontsz. Tanuló neve Megye/főváros Intézmény Felkészítő 

1. 215 Polonyi Domonkos Budapest Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium 1039 Bp., Csobánka tér 7. Lippai Ildikó 

2. 191 Bezzeg Hanna Roberta 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye 

Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium 4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 3. Sipos Mária 

3. 186 Végh Vanda Vas megye Celldömölki Városi Általános Iskola 9500 Celldömölk, Árpád utca 34. Hartmanné Fekete Ildikó 

4. 176 Trinácz Dávid Budapest Kispesti Ady Endre Általános Iskola 1196 Bp., Ady Endre út 73-75. 
Marton Judit és Szabó-Lukács 

Mária 

5-6. 150 Vadler Emma Budapest Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium 1039 Bp., Csobánka tér 7. Gelniczki György 

5-6. 150 
Vislóczki Roland 
(különdíjas) 

Jász-Nagykun-Szolnok 
megye 

Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimn. - 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 
4./a 

Lustyik Istvánné 

7. 145 Mátrai Madlen Heves megye Hatvani Szent István Általános Iskola 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. Máté Györgyné 

8. 138 Giber Tímea Heves megye 
Eszterházy Károly Főiskola Gyak. Ált., Közép-, Alapf. Művészeti Isk. és Ped. Int. - 3300 

Eger, Barkóczy utca 5. 
Albert Anikó 

9. 130 Csuk Borbála Vas megye 
NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 9700 Szombathely, Bolyai 
János utca 11. 

Horváthné Szandi Ágnes 

10. 120 Szabó Helga Csongrád megye Szegedi Arany János Általános Iskola 6724 Szeged, Kukovecz Nana utca 4-6. Savanya Ildikó 

11. 109 Csenki Kata Hajnal Csongrád megye Rókusi Általános Iskola 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 37. Németh Szilvia 

12. 95 Antalics Zsófia Anna Budapest Kispesti Eötvös József Általános Iskola 1191 Bp., Eötvös utca 13. Szabóné Tóth Ildikó 

 

II. kategória: 9-10. évfolyam 

Helyezés Pontsz. Tanuló neve Megye/főváros Intézmény Felkészítő 

1 230 Rémai Martin Veszprém megye Thuri György Gimnázium 8100 Várpalota, Szent Imre utca 9. Menyhárt Csilla 

2 201 Molnár Helga 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6. Antal Balázsné 

3 195 Makai Tímea Kamilla 
Jász-Nagykun-Szolnok 
megye 

Műsz. Szakk.- és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagint. 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3. Erdősné Márta Mária 

4 194 Huszti Anna (különdíjas) Hajdú-Bihar megye Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. 
Peternainé Juhász 
Zsuzsa 

5 183 Tornyos Ádám Vas megye Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 9900 Körmend, Bajcsy-Zs. utca 3. Huszár Ádám 

6 176 Mayer Zsófia Csongrád megye SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium 6722 Szeged, Szentháromság utca 2. 
Dr. Tóthné Nagyistók 
Katalin 

7 173 Simon Viktória Vas megye NYME Bolyai János Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 9700 Szombathely, Bolyai János utca 11. Horváthné Szandi Ágnes 

8 167 Szombathelyi Máté Hajdú-Bihar megye Debreceni Vegyipari Szakközépiskola 4024 Debrecen, Csapó utca 29-35. Dr. Juhászné Belle Zsuzsa 

9 161 Sári Laura Győr-Moson-Sopron megye 
Krúdy Gyula Gimn., Két Tan. Ny. Középisk., Id.forg. és Vend.ip. Szakk. Isk. 9024 Győr, 
Örkény I. utca 8-10. 

Magdics Erika 

10 139 
Veszprémi Martina 

Dominika 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye 
Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium - 4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 3. Sipos Mária 

11 137 Köböl Zsófia Nógrád megye Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1. Borók Sándorné 

12 133 Kersánszki Kamilla Komárom-Esztergom megye Tatabányai Árpád Gimnázium 2800 Tatabánya, Fő tér 1. Szalay Izabella 

 

                                                             
11 Minden egyéb – a versennyel kapcsolatos – fontos információ elérhető a www.opkm.hu honlap nyitó oldalán a Bod 
Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny ikonra kattintva, itt többek között a megyei/fővárosi és az országos írásbeli 
feladatsorok dokumentumai is megtalálhatók a megoldó kulcsaikkal együtt. 
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Disszemináció 
 
A Bod Péter verseny most már hosszú évek óta rendelkezik önálló oldallal az OFI Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum www.opkm.hu site fő oldaláról elérhetően. A 2014/2015. tanév versenyének 
összes fontos dokumentuma, eseménye, adatai és fényképei is megjelentek ezen a portálon, az alábbi 
elérhetőségben és részletezettséggel http://www.opkm.hu/?lap=dok/dtr&dtr_id=42  
 

 Bod Péter emlékezete 

 Levelezőlista 

 A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny rövid története 

 Módszertani segítség felkészítő tanároknak 

 A versennyel kapcsolatos írások 

 Feladatbank 

 Archívum (részletek) 

 2014/2015-ös tanév 

o A döntő végeredménye 7-8. évfolyam 

o A döntő végeredménye 9-10. évfolyam 

o A döntő részletes programja 

o Feladatsorok, mellékletek, javítókulcsok 

o A megyei/fővárosi versenyre nevezettek létszámösszesítése 

o A megyei és fővárosi versenyek helyszínei 

o Formanyomtatvány az iskolai fordulóról készült beszámolóhoz 

o Formanyomtatvány a megyei versenyekre történő nevezéshez 

o Megyei és fővárosi versenyszervezők 

o Versenybizottság 

o Tájékoztató felkészítő tanároknak 

o Versenyszabályzat 

o Versenyfelhívás 

o A megyei/fővárosi forduló eredményei 

 A 7-8. évfolyam kategóriájának eredményei 

 A döntőbe jutottak listája (7-8. évf.) 

 A 9-10. évfolyam kategóriájának eredményei 

 A döntőbe jutottak listája (9-10. évf.) 

o A versenyen készült fotók 

 Bod Könyvtárhasználati Verseny - megyei és budapesti forduló 

 Bod Könyvtárhasználati Verseny döntő - a megmérettetés 

 Bod Könyvtárhasználati Verseny döntő - látogatás: OFI-PKM 

 Bod Könyvtárhasználati Verseny döntő - eredményhirdetés 

 Bod Könyvtárhasználati Verseny - Kassán 

 
A versenyt folyamatosan nyomon követte a Könyvtárostanárok Egyesülete honlapja, és a versennyel 
kapcsolatos anyagokat közzé tettünk az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján is, rövid hírben 
számolt be a programról az Új Köznevelés c. folyóirat is. 
A verseny lebonyolításának különböző helyszíneken készült fotói itt nézhetők meg a honlapunkon: 
http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=311 
 
A kassai verseny 
 
A hagyományoknak megfelelően – Fülöp Éva iskolai könyvtáros jóvoltából –, egy nappal a 
magyarországi döntő után megrendezésre került Kassán is a Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny. 
A versenyt ajándékkönyvekkel tudtuk támogatni, illetve a feladatlapok és megoldó kulcsok 
térítésmentes átadásával, valamint szakmai tanácsadással. A versenyről szóló képes beszámoló a már 
említett honlapunkon szintén megtekinthető. 
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Függelék 1. 
 

 

BOD PÉTER 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2014/2015. 

VERSENYFELHÍVÁS 

TÉMA: A 200 ÉVE SZÜLETETT RÓMER FLÓRIS ÖRÖKSÉGE 

 

A verseny meghirdetője 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OFI PKM) az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
támogatásával – ebben a tanévben is meghirdeti a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt. 

 

A verseny célja 

A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének – és azon belül is könyvtárhasználati eszköztudásuk, 
szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk – fejlesztése. Mindemellett célja az önálló tanuláshoz szükséges 
kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, 
szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése. 

 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint 

I. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók 

II. kategória: 9-10. évfolyamos tanulók 

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei 

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny magyar nyelvű egyéni verseny, bármely magyarországi iskola 7-10. 
évfolyamos tanterv szerint tanuló diákja nevezhet. 

 

A felkészüléshez felhasználható irodalom 

 

A verseny témájához – könyvtárhasználati, információkeresési verseny lévén – nincs megadott bibliográfia. Ugyanakkor 
a felkészülés során (továbbá az iskolai versenyen és az országos döntőn) a tanulók használhatnak nyomtatott és 
elektronikus bibliográfiákat, lexikonokat, enciklopédiákat, egyéb kézikönyveket, monográfiákat, tanulmányköteteket, 
időszaki kiadványokat, katalógusokat, internetet és egyéb forrásokat. 

 

A nevezés módja és határideje 
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Nevezni a megyei/fővárosi versenyszervezőknél lehet, elérhetőségeik a verseny honlapjáról tölthetők le: www.opkm.hu. 
A budapesti és Pest megyei nevezések esetében mindkét kategóriában kötelező az elektronikus regisztráció a Mérei 
Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet online felületén, ennek módját a verseny honlapján pontosan közöljük. 

A megyei/fővárosi versenyre a nevezés határideje: 2015. február 20. péntek 24 óra 

 

Nevezési díj 

A versenyre nevezési díj nincs. 

 

Fordulók 

1. forduló: iskolai forduló 

 időpontját és helyszínét a köznevelési intézmények határozzák meg (az intézmények könyvtárosai, 
könyvtárostanárai, magyartanárai helyi verseny, ill. felkészítő foglalkozások megrendezése nélkül nem 
nevezhetnek tanulókat a megyei, illetve fővárosi versenyekre). Az iskolai verseny, a felkészítő foglalkozások 
lebonyolításáról és megszervezéséről egy adott űrlapon beszámolót kell küldeni a nevezéssel együtt 
elektronikus formában a megyei/fővárosi szervezők és a központi versenyszervező (bod@opkm.hu) számára. A 
nevezés és a beszámoló együttes megküldése nélkül a nevezés nem fogadható be. Az iskolai versenyre a 
döntőhöz hasonló komplex (írásbeli és szóbeli) versenyt javaslunk. 

 

2. forduló: megyei/fővárosi forduló 

  időpontja: 2015. március 2., hétfő 10 óra 

 helyszínét a megyei/fővárosi szervezők határozzák meg, a tanulók írásban adnak számot a tudásukról (egy 
központi feladatlapot töltenek ki, a II. kategória emellett egy rövid esszét is ír, adott cím alapján). E fordulóban 
a tanulók elméleti tudását mérjük fel, ezen a szinten nincs szükség könyvek és internet használatára. 

 

3. forduló: országos forduló 

  időpontja: 2015. április 22-23., szerda − csütörtök 

 helyszíne: később megnevezendő iskolai könyvtár, a tanulók komplex (írásbeli és szóbeli) feladatokat oldanak 
meg. 

A megyei/fővárosi és az országos fordulóra a feladatsort az országos versenyszervező biztosítja. 

A feladatsorok a verseny témájához sok szempontból kapcsolódó, azt több tudományterület (irodalom, történelem, 
erkölcstan) felől megközelítő forráshasználati és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaznak, melyeken keresztül 
komplexen kell bemutatniuk a tanulóknak információs műveltségüket is. A verseny lebonyolítását érintő rendkívüli 
események bekövetkezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból 
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1. forduló: 

A köznevelési intézmény dönt a továbbjutókról, és biztosítja ezzel a 2. fordulóba való nevezés jogát. 

(Budapesten kerületi versenyt a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny keretein belül ˗ a hagyományoktól 
eltérően ˗ nem szervezünk.) 

2. forduló: 

Az országos döntőbe jutás feltétele az írásbeli versenyen országosan elért kategóriánkénti 1-12. helyezés. 

 

Az eredmények közzétételének módja 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapján (www.opkm.hu) és a szaksajtóban. 

 

Díjazás 

- A kategóriánkénti első három helyezett kiemelt könyvjutalmat kap. 

- Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője oklevelet és könyvjutalmat kap, és részt vehetnek a döntő kétnapos 
programjain. 

- Lehetőség van különdíj kiosztására is − a zsűri javaslata alapján. 

 

Az országos szervező elérhetősége 

A verseny honlapja: http://www.opkm.hu 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 

Tolnai József ügyvivő szakértő, országos versenyszervező 

Cím: 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.; Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49. 

E-mail: bod’kukac’opkm.hu; Telefon: 06-1-323-55-12 

 

A verseny további feltételeit a versenyszabályzatból és a verseny honlapján található információkból lehet folyamatosan 
megismerni! 

 

A versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program támogatja. 

 

Budapest, 2015. január 26. 
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Függelék 2. 
 

 
N E V E Z É S I   L A P 

 
A helyben lebonyolított (iskolai) verseny eredményei, illetve a felkészítő tanári javaslat alapján 

intézményünk nevezést nyújt be 

a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny  

 
………………………………………….. megyei fordulójára* 

 

A nevező intézmény neve: 
 

 

A nevező intézmény címe: 
 

 

A nevező intézmény telefonszáma:  

A nevezett tanuló(k) (egy intézményből kategóriánként maximum 2 fő nevezhető): 
 Név: Születési hely és dátum: 

I. kategória (7-8. évf.):   

I. kategória (7-8. évf.):   

II. kategória (9-10. évf.):   

II. kategória (9-10. évf.):   

A versenyre felkészítő pedagógus/könyvtáros: 
Neve: Telefonszáma (mobil): E-mail címe: 

 
 

  

A tanulót a versenyre kísérő: 
Neve: Telefonszáma (mobil): 

 
 

 

 
 
 
 
 

Dátum:                                                                                                                     ……………………………………….. 
                 a nevezési lapot kitöltő neve, beosztása     
 
* A budapesti és Pest megyei nevezéseket a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet honlapján leírt módon elektronikusan  ̶  tehát nem ezen az 
űrlapon  ̶  kell beküldeni! http://www.fppti.hu/ 
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Függelék 3. 
 
 

 
B E S Z Á M O L Ó   AZ   I S K O L A I   F O R D U L Ó R Ó L* 

 
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny  

 
………………………………………….. megye / Budapest** 

 

Az intézmény neve és címe: 
 

 

A lebonyolítás formája, módja (szóbeli 
vagy írásbeli verseny, felkészülés 
beszélgetéssel, feladatokkal, előadással, 
korábbi versenyek feladatainak megoldása 

stb.): 

 

A lebonyolítás helyszíne (könyvtár vagy 

egyéb): 
 

A részt vevő tanulók száma 
 Lány: Fiú: 

I. kategória (7-8. évf.):   

II. kategória (9-10. évf.):   

Összesen:   

Lány és fiú összesen:  

Díjazás (oklevél, könyv stb.):  

A forduló rövid szöveges ismertetése, a továbbjutók kiválasztásának helyi szempontjai (maximum 600 karakter): 

 

 
 
 

Dátum:                                                                                                                     ……………………………………….. 
            az iskolai fordulót lebonyolító neve, beosztása     
 
 
*   csatolandó a nevezési laphoz;   **   a megfelelő aláhúzandó 
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Függelék 4. 
 

 

 

 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 
 

 

 

Alulírott _______________________________________ jogi és erkölcsi felelősségem tudatában 
kijelentem, hogy a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny kapcsán végzendő feladatlap 
szerkesztői tevékenységem semmiféle összeférhetetlenségi előírásba nem ütközik, semmilyen 
függőségi vagy érdekeltségi viszony nem áll fenn a feladatom elvégzése kapcsán. 
 

 

 

Budapest, 2015. február 6.  
 

 

 

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

aláírás 
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Függelék 5. 
 

TITKOSSÁGI NYILATKOZAT 

 
 

Alulírott _____________________________________________ jogi és erkölcsi felelősségem 
tudatában vállalom, hogy a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny feladatszerkesztői 
feladataimmal összefüggő valamennyi tevékenységem során és azt követően is a tudomásomra jutott 
valamennyi versenyinformációt bizalmasan kezelem, azokat kizárólag az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársainak adom át. 
 

Budapest, 2015. február 6. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
aláírás 

 
 
 
 
 
 

 
 


