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1. A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny egyéni verseny.
2. A verseny lebonyolításához az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum versenybizottságot hoz létre.
3. A versenybizottság feladata  a  verseny témájának évenkénti  meghatározása,  a  feladatlapok,  a  bibliográfia 

elkészítése  illetve elkészíttetése,  a  verseny szervezése,  kapcsolattartás  a  megyei  szervezőkkel,  a  verseny 
tisztaságának felügyelése. 

4. Két kategóriája: 

I. kategória: általános iskolák és gimnáziumok 13-14 éves tanulói, 7-8. évfolyam (résztvevője lehet 
minden tanuló, aki 1992-1993-ben született)

II. kategória: gimnáziumok, szakközépiskolák, szakmunkásképző iskolák 15-16 éves tanulói, 9-10. 
évfolyam (résztvevője lehet minden tanuló, aki 1990-1991-ben született)

5. A verseny  három fordulós (1.iskolai, 2. megyei/fővárosi 3.központi írásbeli elődöntő, valamint szóbeli döntő)
6. Az országos írásbeli versenyen a megyei és fővárosi verseny első három-három helyezettjei vehetnek részt.
7. A megyei versenyeken megosztott első három díj nem adható, mivel az országos írásbeli döntőre csak három 

nevezettet lehet megjelölni.
8. Nevezés az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapjáról letölthető adatlappal lehetséges.
9. A megyei fordulón csak az a tanuló vehet részt, aki 2007.január 20-ig írásban nevezett.
10. A megyei/fővárosi pedagógiai intézetek feladata, hogy a megyei/fővárosi versenyt megszervezzék.
11. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum feladata, hogy a megyei/fővárosi versenyfordulóhoz a két 

kategória  részére  az  írásbeli  feladatlapot  megoldó  kulccsal,  lektorálás  után  a  megyei  szervezőknek 
rendelkezésére bocsássa. 

12. A versenybizottság tagjai - előzetes egyeztetés alapján - részt vesznek a megyei fordulókon. 
13. Az országos írásbeli elődöntő a megyei/ fővárosi helyszíneken történik ugyanazon a napon, ugyanabban az 

órában.
14. A kategóriánkénti három első helyezett munkáját nem könyvtár szakos kolléga felügyeli.
15. Az országos írásbeli  forduló  feladatait  az  Országos Pedagógiai  Könyvtár  és  Múzeum a  megyei/fővárosi 

pedagógiai  intézetek  versenyszervezőinek  juttatja  el  lezárt  borítékban,  amelyeket  a  borítékon feltüntetett 
napon, órában lehet felbontani a verseny helyszínén.

16. Az  országos  írásbeli  forduló  befejeztével  (a  borítékon  föltüntetett  időtartam  után)  a  megyei/  fővárosi 
pedagógiai  intézetek  munkatársai  a  kész  dolgozatokat  összeszedik,  s  a  helyszínen  kell  lezárt  borítékba 
helyezniük. A lezárt borítékot 24 órán belül kell a Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Borostyáni 
Gézáné versenyszervező) címére megküldeni: 1055 Budapest, Honvéd u. 19. 

17. Az írásbeli dolgozatok javításában, értékelésében, valamint a szóbeli zsűri munkájában nem vehet részt az, 
akinek az országos versenyen induló diákja van.

18. A dolgozatok értékelését a versenyt követő 10 napon belül meg kell küldeni az érintetteknek e-mailben, és 
postai úton.

19. Ha a versenyző akadályoztatása, betegsége esetén nem tud részt venni, kimarad a versenyből.
20. Az  iskolai  fordulóból  verseny  megyei/fővárosi  fordulójába  jutott,  és  a  versenyen  részt  venni  nem tudó 

versenyző helyett más tanuló nem versenyezhet. Ugyanez érvényes a további fordulókra is. 
21. A verseny szóbeli döntőjének tisztaságát a versenybizottság, valamint a zsűri biztosítja.
22. A felkészítő tanárok a szóbeli döntőn nem vehetnek részt, de számukra a verseny e részéről tájékoztatást kell 

adni.
23. Jutalmazás:

Valamennyi döntőbe (írásbeli és szóbeli) jutott diák és felkészítője: emléklap 
Kategóriánként az első három helyezett diák és felkészítője: oklevél és könyvjutalom
Kategóriánként a további helyezettek és felkészítőjük: oklevél
Kategóriánként különdíjak

24. A  verseny  feladatlapjai,  eredményei  megoldókulccsal,  valamint  a  verseny  tapasztalatainak  értékelő 
összegzése  publikálásra  kerül  a  következő  helyeken:   
Iskolakönyvtáros, Könyvtári levelező/lap, Köznevelés, Budapesti Nevelő, valamint az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum honlapja.


