
Pályázati kiírás 

 

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum pályázatot hirdet 

a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2018/2019. 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 budapesti iskola könyvtára iskolatípustól, fenntartótól 
függetlenül, amennyiben ebben a versenyévadban nincs a Bod könyvtárhasználati versenyen 
döntőbe jutott versenyzője, illetve annak felkészítő tanára. Versenybizottsági tag nem 
pályázhat. 

 

Az iskolai könyvtárral kapcsolatos elvárások: 

● 12 versenyző számára asztal, melyen több könyv együttes használata esetén sem 
zavarják egymást a versenyzők, 

● minimum 2000 kötetes kézikönyvtári állomány, melyben minden tudományterület 
arányosan jelen van,, 

● a teljes állományt tartalmazó katalógus, 
● egyértelmű eligazító feliratok a könyvtár tereiben, 
● megbízhatóan működő wifi, 
● minimum 12 számítógép/laptop (ideiglenes) elhelyezése. 

 

A pályázat lebonyolítása: 

A verseny országos döntője kétnapos esemény lesz. 

A döntő időpontja: 2018. április 29-30. 

Résztvevők: 2×12 = 24 versenyző, 24 felkészítő könyvtárostanár, 6 zsűritag, 2 országos 
szervező 

 

A nyertes pályázó biztosítja: 

● az iskolai könyvtári helyszínt, dokumentumokat, technikai eszközöket, 
● a verseny alatt a könyvtári tájékozódást segítő könyvtárostanárt, 
● külön helyiséget a várakozó kísérő könyvtárostanároknak, a résztvevők csomagjainak, 
● szakmai/kulturális programot (a várakozó felkészítő tanárok számára; nem kötelező, 

de a pályázat elbírálásakor előnyt jelent), 
● étkezési lehetőséget (pl. menza, büfé, a költségeket a szervező biztosítja). 



 

Az országos szervező biztosítja: 

● a feladatokat, feladatlapokat, azok mellékleteit, 
● a feladatok megoldásához, a verseny lebonyolításához szükséges egyéb eszközöket 

(szükség esetén pl. laptop), 
● a zsűritagokat, 
● a nyereményeket, 
● az étkezést (ebéd) és egyéb felmerülő költségeket. 

Az eredményhirdetés után az OPKM felveszi a kapcsolatot a nyertes pályázóval a 
lebonyolítás részleteivel kapcsolatban. 

 

A sikeres lebonyolítás elismerése: 

A sikeres lebonyolítás után az iskolai könyvtár könyvajándékokat és emléktáblát kap a 
következő tartalommal: 

„A … iskolai könyvtár sikeres helyszíne volt a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 
országos döntőjének a 2018/2019-es tanévben.” 

Továbbá a sajtóanyagokban, beszámolókban helyet kap munkájuk bemutatása, elismerése. 

 

A pályázat benyújtása: 

A pályázatot - mely a fenti elvárások pontos leírását is tartalmazza az adatok mellett - 
elektronikusan kell megküldeni a bod@opkm.hu e-mail címre. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 4. 23.59 

A pályázat benyújtása előtt kérjük, tanulmányozzák a versenykiírást és a versenyszabályzatot 
is: 

http://www.opkm.hu/Bod_verseny 

 

A pályázat a következő dokumentumokból áll: 

● kitöltött pályázati adatlap (letölthető: innen), 
● a könyvtár vázlatos alaprajza, 
● 2-3, a könyvtár tereit bemutató fénykép. 

 

A pályázat elbírálása: 

A beérkezett pályázatokat a Versenybizottság értékeli, szükség esetén a pályázatok 
helyszínén előzetes egyeztetés után látogatást tesz. A Bod Péter Országos 
Könyvtárhasználati Verseny 2018/2019. tanévi döntőjének helyszínét ezután választja ki. Az 
eredményt legkésőbb 2019. április 9-én kihirdeti. 

 



További információ: 

Tolnai József országos versenyszervező 

Telefon: 06-1-323-55-12 

E-mail: tolnai.jozsef@opkm.hu 

 

Budapest, 2018. február 18. 


