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SIKERREL ZÁRULT A BOD PÉTER 
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI 
VERSENY

TOLNAI JÓZSEF

2014. április 23-án és 24-én zajlott le a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 
döntője, melynek helyszíne Budapesten a Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimná-
zium könyvtárában volt. A tehetséggondozó verseny fő támogatója az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma, a szervezést és a lebonyolítást – mint most már hosszú évek óta 
mindig − az OFI Pedagógiai Könyvtár és Múzeum vállalta.

A komoly hagyományokkal rendelkező tehetséggondozó verseny felhívása 2014. 
január 4-én jelent meg. Az országos verseny célkitűzése: „A tehetséggondozás, a tanu-
lók információs műveltségének és azon belül is könyvtárhasználati eszköztudásuk, 
szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk fejlesztése. Mindemellett célja 
a versenynek 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.”

Az iskolákban rendezett első fordulón az egész országból több mint 1000 tanuló vett 
részt. Az iskolai versenyeket a könyvtárostanárok, a magyartanárok és az informatika-
tanárok részvételével és szervezésében rendezték meg. A munkát támogatták a megyei 
és budapesti versenyszervezők, akiket a helyi pedagógiai intézetek vagy a KLIK helyi 
szakemberei segítették. A szakmai felügyeletet héttagú országos versenybizottság látta 
el, a verseny szervezését és technikai lebonyolítását pedig a Pedagógiai Könyvtár 
irányította.

A könyvtárhasználati verseny témája idén a Holokauszt-évhez kapcsolódóan  
a „…nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország…” – Radnóti és kora volt. 
A megyei és budapesti fordulóra 2014. március 3-án került sor, országszerte ugyanab-
ban az időben. A verseny két kategóriában került meghirdetésre, az általános iskola 
7–8. osztályosai számára (I. kategória) és a 9–10. osztályos középiskolások számára 
(II. kategória). A megyei és a budapesti fordulóra mindkét kategóriából 2-2 versenyzőt 
nevezhettek az iskolák.

Az országos döntőbe – a kiírás szerint − mindkét kategóriából 12-12 versenyző 
juthatott be az alapján, hogy a központilag elkészített feladatsort milyen eredménnyel 
oldották meg. Mivel idén az I. kategóriában a 12-13. helyen holtverseny alakult ki, ezért 
a versenybizottság döntése értelmében az országos döntőn ebből a kategóriából 13-an 
szerepelhettek. A legjobb helyszín megtalálása érdekében az iskola kiválasztása 
pályázat útján történt. Így Budapesten az V. kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola 
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és Gimnázium1 jól felszerelt könyvtárában és annak olvasótermében mérhette össze 
tudását a 25 döntőbe jutott diák.

A tanulók a döntőben 3 (I. kat.), illetve 4 (II. kat.) Radnóti-idézet kapcsán készíthet-
tek el egy pp prezentációt. A munkájukhoz egyaránt igénybe vehettek hagyományos és 
internetes forrásokat, és használhattak notebookot és pendrive-ot. Az idézethez 
kötődően, de ezen belül szabadon dönthették el, hogy mely résztémában készítik el 
az előadásukat, amit aztán a héttagú zsűri előtt kellett bemutatniuk. Ezt megelőzően 
a versenyzőknek fél órájuk volt arra, hogy egy feladatsor megoldásával számot adjanak 
elméleti ismereteikről.

A versenyzők értékelése három pontszámból tevődött össze: a zsűri egyrészt figyelte 
a könyvtári források használatát a gyakorlatban, másrészt pontozta az elkészített 
prezentáció szakszerűségét és az előadás módját is; a harmadik részeredmény a megírt 
teszt pontszáma volt.

A versenyzők és felkészítő tanáraik a kétnapos rendezvényen különböző kulturális 
programokon is részt vehettek (Radnóti Színház – kulisszajárás, a Holokauszt Múzeum 
és a Planetárium meglátogatása, múzeumpedagógiai óra a PKM-ben és az országos 
pedagógiai szakkönyvtár bemutatása).

A PKM honlapján minden, a versennyel kapcsolatos fontos információ elérhető, így 
például a döntő hivatalos és részletes eredménye is2.

Szponzorok, támogatók voltak: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Balassi Kiadó 
Kft., Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium, Holo-
kauszt Emlékközpont, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Program, 
Radnóti Miklós Színház, TIT Budapesti Planetárium.

A Bod Péter Országos 
Könyvtárhasználati 
Verseny szervezői  
(Fotó: Molnár Imre)

1  Ebbe a lipótvárosi iskolába járt elemi iskolába Radnóti Miklós is, az iskolai könyvtárat róla nevezték el.
2 http://www.opkm.hu/?lap=dok/dtr&dtr_id=42 (Letöltés: 2014.05.21.)



Bod Péter Magyar Athenas című művének címlapja  
(Az OFI Pedagógiai Könyvtár állományából)

A fényképek Dr. Murányi Péter tanulmányához kapcsolódnak.  
(A fotókat Dr. Horváth Tiborné bocsátott rendelkezésünkre.)

A Kőhalmi Béla köszöntésén megjelentek,  
akik közül számosan a hazai könyvtárügy jeles személyisége.

(Álló sor: Horváth Tibor, az ünnepség szervezője, Nagy István, Bóday Pál, Sz. Ady Mária, 
Somkúti Gabriella, Zöldi Péter, Arnóth Károly, Nagy Istvánné, Lángh Zsuzsanna [...]   

Kovács Ilona, Zöldi Péterné, Somogyi Anna, Kiss Jenő, Kovács Máté, Szentmihályi János,  
félig láthatóan Mezey László

Ülnek: [...] Jáky Éva, Kőhalmi Béla, Ferenczy Endréné, Varsányi Lívia)

Horváth Tibor és Szentmihályi János hallgatja Futala Tibor szemléltető előadását  
a Vörös Postakocsiban



Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóiratainak  
megújult külső képe.

K
ön

yv
 és

 N
ev

el
és

 2
01

4/
2.

XVI. évfolyam
2014/2.

www.eken.opkm.hu


