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Pályázati kiírás a 
BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 

versenybizottsági tagságának elnyerésére 
 
 

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum pályázatot hirdet a Bod Péter Országos 
Könyvtárhasználati Verseny 2017/2018. tanévi versenybizottsági tagságára. 
 

A pályázat célja: 
 

 Új kollégák bevonása elsősorban a feladatlapok kidolgozásába és a verseny egyéb 
szakmai feladatainak ellátásába. 

 A magas színvonalú és kreatív könyvtár-pedagógiai munka elismerése. 
 
A pályázók köre: 
 
Bármely magyar állampolgár jelentkezhet, aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének: 

 van könyvtáros és pedagógus szakképesítése is, 
 a 2017/2018-as tanévben iskolájából nem indul diák a versenyen, 
 vállalja, hogy titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot ír alá. 

 
Előnynek számít: 
 

 jelenleg könyvtárostanár munkakört tölt be, 
 ért már el kiemelkedő eredményt a versenyen, 
 biztosított már helyszínt a verseny számára, 
 bármely más, a versenyünkkel kapcsolatos tapasztalat. 

 
A pályázat eljárásrendje: 
 

 Pályázni csak e-mailben lehet, erre a címre kell beküldeni: bod@opkm.hu 
 Beküldendő dokumentumok: 

 pályázati adatlap, 
 egy kidolgozott feladat megoldókulccsal. 

 Határidő: 2017. október 2. 
 A pályázókat legkésőbb 2017. október 16-ig értesítjük e-mailben a pályázat 

eredményességéről. 
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Nyertes pályázat esetén a kiválasztott versenybizottsági tagok feladata: 
 

 részvétel a versennyel kapcsolatos döntések meghozatalában (többnyire e-mailes 
kommunikáció), 

 kb. 3-4 versenybizottsági ülésen való részvétel, 
 a verseny írásbeli és szóbeli feladatainak 

 kidolgozása, 
 megoldókulcsainak elkészítése, 
 a diák munkák értékelése (írásbeli javítás, szóbeli zsűrizés). 

 a munka során folyamatos kommunikáció és együttműködés 
 a feladatok kidolgozásában részt vevő többi versenybizottsági taggal, 
 a verseny szakmai felelősével és országos versenyszervezőjével. 

 
A pályázat nyerteseivel szerződést kötünk. A szerződés anyagi feltételei csak 2018-
ban  válnak ismertté, a versenyre biztosított támogatás összegének függvényében. (A 
versenybizottság munkájára ugyanakkor már 2017 őszétől számítunk.)  
 
A beküldendő (kidolgozott) feladattal kapcsolatos elvárások: 

 A megadott témakörben készüljön, ami: „A VÍZ” 
 7-8. vagy 9-10. évfolyamos diákok számára készüljön! (Ez legyen is feltüntetve rajta!) 
 Írásbeli feladatlapra való feladat legyen! 
 A megoldás ne igényeljen könyvtári vagy számítógépes környezetet! 
 A feladat információ-, dokumentum- vagy könyvtárhasználati legyen! 

 Ne könyvtárosi, hanem könyvtárhasználati tudást mérjen! 
 A feladat után adja meg, hogy az mely könyvtárhasználati témaköröket, 

tudáselemeket méri! 
 A feladat megoldása ne igényeljen 20 percnél többet. Szerepeljen rajta az ajánlott 

időkeret! 
 A kreatív, szokatlan feladatok előnyt élveznek. 
 A feladat egyszerűen biztosítható melléklettel dolgozhat. Ebben az esetben csatolja 

azt is! 
 
A versenyről minden további információ itt megtalálható: 
http://www.opkm.hu/Bod_verseny 


