
A könyvtárhasználati mûveltség egyetlen or-
szágos tehetséggondozó versenye a Bod Pé-
ter Országos Könyvtárhasználati Verseny. 
A 2010/2011-es évben ötödször szervezte
ezt a több mint húszéves múltra visszatekin-
tõ tanulmányi versenyt az Országos Peda-
gógiai Könyvtár és Múzeum. A hagyo-
mányoknak megfelelõen a verseny három
szakaszban (iskolai, megyei, országos) zaj-
lott írásbeli és szóbeli fordulókkal, melyek a
széles körû tehetséggondozást biztosítják.

A verseny általános célja mindkét korcso-
portban a széles körû, komplex kompeten-
ciafejlesztés és a tehetséggondozás, melyet
tantárgyközi módon valósítunk meg. Konk-
rétabban a tanulók információs mûveltségé-
nek és azon belül is a könyvtárhasználati
eszköztudásuknak, szövegértésüknek, logi-
kus gondolkodásuknak és kreativitásuknak a
fejlesztése, a könyvtár szeretetének megerõ-
sítése. Ezeken keresztül pedig az önálló ta-
nulásra, a továbbtanulásra való felkészítés.

A verseny elõkészítése

Szervezés

A versenyszervezést nyolc fõbõl álló ver-
senybizottság koordinálta, melynek tagjai
voltak: az országos versenyt szervezõ intéz-
mény képviselõje, az elõzõ tanévben legjobb
eredményt elért három megye képviselõi, a
felkért feladatszerkesztõk, a korábbi évek or-
szágos versenyének szervezõi.

A verseny hagyományaiban támaszkodik
a megyei pedagógiai intézetekre, de a stabil
intézményi háttér nem minden megyében
rajtuk keresztül biztosítható. A legtöbb intéz-
ményben igénylik, hogy az országos szerve-
zõ anyagilag is segítse a megyei fordulók le-
bonyolítását, a tanulók jutalmazását. Erre
ebben az évben sem volt jelentõsen lehetõsé-
günk a szûkös költségvetés következtében.

Az országos szóbeli döntõ helyszínét eb-
ben a tanévben már harmadszor egy erre a
célra õsszel kiírt pályázaton keresztül válasz-
tottuk ki. A nyertes mátészalkai Esze Tamás
Gimnázium iskolai könyvtárhoz méltó terei-
vel, vendégszeretetével, alkalmas állo-
mányával, támogató iskolavezetésével és fel-
készült könyvtárostanáraival, segítõkész 
iskolai közösségével méltó helyszínnek bi-
zonyult. A vendéglátók által szervezett kul-
turális programok és a magas színvonalú
szervezés mindenképpen arra ösztönzi a ver-
senybizottságot, hogy ezt a pályázatot a jövõ
tanévben is kiírja.

Feladatok

A feladatlapokat a hagyománynak megfele-
lõen a felkért gyakorló könyvtárostanárok
korcsoportonként pármunkában készítették
el, ebben az évben önkéntes munkaként. 
A megbeszélések, tapasztalatok alapján ké-
szültek el a nyomdakész változatok és a
megoldókulcsok.

Ebben a tanévben az olvasóvá nevelés és
a soros EU-elnökség jegyében a Gyermek- és
ifjúsági irodalom az EU-ban témakörön 
belül mozgatták meg a versenyzõk könyvtár-
használati tudását. Ez most sem azt jelen-
tette, hogy ezekrõl a témákról kellett a tanu-
lóknak minél többet tudniuk, hanem ezek
szolgáltak témául a könyv- és könyvtárhasz-
nálati tudásuk megmutatásához. Céljainknak
megfelelõen a feladatok komplexen, tan-
tárgyközi módon közelítettek a témához.
Érintett témakörök: irodalom, könyvtártudo-
mány, idegen nyelvek, földrajz, mûvészetek,
biológia, fizika, matematika, történelem,
közmûvelõdés.

Az írásbeli feladatlapok olyan informá-
ciókeresõ, összefüggés-keresõ, értelmezõ
feladatokat tartalmaztak, melyeket a ver-
senyzõknek könyvtári környezetben, a
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könyvtár eszközeivel kellett kilencven perc
alatt megoldaniuk.

A visszajelzés során a felkészítõk és a
versenyzõk is elsõsorban pozitívan értékel-
ték a megyei írásbeli feladatlapot. A könyv-
tárostanárok a következõ pozitív megjegy-
zéseket tették: változatos, gondolkodtató,
egymásra épülõ, logikusan kidolgozott, meg-
adott idõ alatt megoldható, korosztályuknak
megfelelõ, egész könyvtárat igénylõ, gyakor-
latias. A negatív észrevételek: kevés idõ, több
helyen kellene kérni a forrásmegjelölést, az
érvelõ levél nem illik ide, több elmélet kelle-
ne, látják egymás munkáját.

Tanulói pozitív értékelések: izgalmas, ér-
dekfeszítõ, tanultam belõle, nem megoldha-
tatlan és nem is túl könnyû, elgondolkodtató,
sokszínû, megoldható. A negatív észrevéte-
lek: hosszú az idõhöz képest, néha lehetett
volna kicsit érthetõbb a feladat.

A szóbeli döntõ során egy komplex infor-
mációs problémát (Világtörténelem c. is-
meretterjesztõ magazin gyermekirodalmi 
tematikus számának tervezése) kellett pro-
jektszerûen megoldaniuk a tervezéstõl a ki-
vitelezésig, majd munkájuk folyamatát és
eredményét szóban bemutatniuk. A munkára 
három óra és a könyvtár forrásai (nyomtatott
és elektronikus) és mindenféle eszközei (pa-
pír, olló, fénymásoló gép, pendrive,
nyomtató…) álltak rendelkezésükre. Ez a
feladattípus nagyon gyakorlatias, a könyv-
tárhasználati alapok mellett nagyfokú kreati-
vitást, problémaérzékenységet kíván. Továb-

bá a döntõ értékelési módszerei nemcsak a
végeredményre koncentrálnak, hanem a ta-
nulók teljes tevékenységére kiterjednek. 
A zsûri a folyamatos követés segítségével
teljes képet kap a tanuló információs mûvelt-
ségérõl.

A verseny honlapján az elõzõ éviekhez
hasonlóan elérhetõk mind az írásbeli, mind a
szóbeli feladatlapok, melyek segítik a felké-
szítõ tanárokat abban, hogy napi
könyvtárostanári munkájukban és a verseny-
felkészítés során is ebben a szemléleti keret-
ben végezhessék munkájukat.

A verseny lebonyolítása

Fordulók

A hagyományoknak megfelelõen az iskolai
fordulókat az iskolák könyvtárostanárai szer-
vezték. A megyei forduló központi feladatla-
pos írásbelibõl és a helyszínen szervezett
szóbeli feladatokból állt. Az írásbeli feladat-
lapok a megyei és az országos fordulón is
központilag készültek és lettek sokszorosít-
va, postázva. A feladatlapokat egy idõpont-
ban bonthatták fel, majd kezdhették el a
megoldást minden megyei helyszínen. A me-
gyei fordulók feladatlapjának megoldókul-
csait a verseny végeztével kapták meg a szer-
vezõk, az országos írásbeli forduló feladat-
lapjait pedig, szintén megoldókulcs alapján,
a versenybizottság központilag javította. 
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1. ábra. A megyei fordulóba bejutó tanulók száma (megyei bontás)



A versenyszabályzat ezen része biztosítja az
anonimitást.

Az országos szóbeli forduló helyszíne eb-
ben a tanévben a korábban már említett kü-
lön pályázat útján került kiválasztásra.
Vargáné Herman Anna és Kovácsné Bálint
Mária könyvtárostanárok és kollégáik méltó
helyet és légkör biztosítottak a döntõ számá-
ra. A nyolctagú zsûri pedig önkéntes munka-
ként, szakmai elhivatottságból biztosította a
verseny tisztaságát és a tanulók munkájának
értékelését.

A szóbeli döntõbe bejutott tanulók és fel-
készítõ tanáraik támogatóinknak köszönhe-
tõen könyvjutalomban részesültek. A könyv-
ajándékok mellett a döntõbe jutott tanulók és
felkészítõ tanáraik gazdag kulturális progra-
mokkal megtöltött szatmári kiránduláson ve-
hettek részt.

Részvétel

A felkészítõ tanári kérdõívek adatai alapján
készített becslés szerint a két kategóriában az
iskolai fordulókon 1290 tanuló vett részt. 
A verseny megyei fordulójába 19 megye és a
fõváros 356 7–10. évfolyamos tanulója jutott

be (7–8. évfolyamosok 100 iskolából, 9–10.
évfolyamosok 90 iskolából). Az országos
írásbeli fordulóba közülük 86-an, majd a
szóbeli döntõbe a maximális 16-an jutottak
be. Ezek az értékek a megyei fordulóban
nem jeleznek jelentõs mennyiségi változást
az elõzõ évhez képest, az országos fordulón
viszont 30%-kal több volt a továbbjutók ará-
nya.

A részvételi arányok változása viszont
megyénként eltérõ. A visszaesések okát a
megszûnõ iskolai könyvtáros állásokban, 
a verseny minimális költségvetésében és a
nem minden megyében stabil versenyszerve-
zõ intézményben, versenyszervezõ szemé-
lyében, a szaktanácsadás hiányában látjuk. 
A jövõben a részvételi arányt szeretnénk fo-
kozottabban növelni.

Eredmények

A verseny két kategóriájának végeredménye
a 2. ábrán, a mennyiségi és minõségi muta-
tók összesített megyei rangsorának elsõ tíz
helyezettje a 3. ábrán látható.

Támogatók

A verseny lebonyolítására a központi pénz-
forrást az Oktatásért Közalapítványon ke-
resztül nyertük el. Az összeg, az utólagos
költségvetés-kiegészítési kérelemmel együtt,
a legszükségesebb költségeket fedezte.

Kiemelt támogatónk volt ebben az évben
is a Monguz Kft., amely nagy értékû szoft-
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2. ábra. A 2010/2011-es versenyévad végeredménye

A tanuló neve Iskolája Település Könyvtárostanár 

7–8. évf. 
1. Petõ Nóra Deák F. Gimn. Fehérgyarmat Sipos Mária 
2. Sági István Várkerti Ált. Isk. Várpalota Pál Lajosné
3. Vad Viktória Zsuzsanna Krúdy Gy. Gimn. Nyíregyháza Némethné Horváth Gabriella 

9–10. évf. 
1. Balogh Géza Hatvani K.isk. Hatvan Valakovicsné Lakatos Marianna 
2. Lakosa Alina Apáczai Gimn. Budapest Cseh Enikõ Szakály Erzsébet
3. Hartmann Ábel Tatai Ref. Gimn. Tata Slezák Istvánné

3. ábra A megyék rangsora 

1. Budapest
2. Szabolcs-Szatmár-

Bereg
3. Veszprém
4. Heves
5. Pest

6. Komárom-
Esztergom

7. Nógrád
8. Zala
9. Vas

10. Baranya



vert ajánlott fel a döntõ helyszínének, és
minden fordulóban ajándéktárgyakat biztosí-
tott minden résztvevõnek. A döntõ feladatai-
nak megoldásához õk biztosították a pen-
drive-ot is. A döntõ feladatához és díjazásá-
hoz a Kossuth Kiadó is nagymértékben járult
hozzá a Világtörténelem címû, akkor induló
folyóiratszámával és könyvajándékokkal.

További könyvajándékokkal támogatták a
tehetséges tanulókat: Bookline, Tessloff és
Babilon Kiadó, Cerkabella Könyvkiadó,
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

A vendéglátó térség vendégszeretetét is
bizonyítja a sok-sok helyi támogató: Polgár-
mesteri Hivatal – Mátészalka, Mûvészetbarát
Egyesület – Mátészalka, Esze Tamás Alapít-
vány – Esze Tamás Gimnázium, Mátészalka,
Diákönkormányzat – Esze Tamás Gimnázi-
um, Mátészalka, Házi Pékség – Mátészalka,
Szatmári Ízek Kft. – Csenger, Mada-Hús
Kft. – Nyírmada, Nobilis Zrt. – Mátészalka,
OM-Summa Kft. – Hodász, Panyolai Szilvó-
rium Kft.- Panyola

Támogatóink mellett pedig mindenkép-
pen köszönettel tartozunk a 21 megyei ver-
senyszervezõ intézménynek és munkatársa-
iknak.

A verseny tapasztalatai

Visszajelzések

A megyei forduló alkalmával minden felké-
szítõ tanár és versenyzõ diák kapott egy leve-
let, melyben arra kértük, hogy a megadott
online kérdõív segítségével ossza meg ve-
lünk véleményét, tapasztalatait. Ebben a tan-
évben 29 könyvtárostanár (16%) és 20 tanu-
ló (5%) élt ezzel a lehetõséggel.

A kitöltõ pedagógusok 86%-a úgy érzi,
hogy iskolájában elismerik a Bod Péter Or-
szágos Könyvtárhasználati Versenyt és az
abban végzett munkáját. A diákok verseny
iránti érdeklõdését inkább csökkenõnek,
stagnálónak érzékelik. Ott, ahol növekedést
tapasztalnak, ezt a korábbi évek sikereivel és
a könyvtárhasználat oktatásával magyaráz-
zák. A csökkenés okait a tanulói és saját
többletterheikben, a csökkenõ olvasási kedv-
ben és a hagyományos szaktárgyi versenyek
jobb presztízsében látják.

A felkészítõ tanárok és a tanulók ötfoko-
zatú skálán a következõképpen értékelték a
versenyt:

A szöveges értékelések alapján az orszá-
gos szervezõktõl bibliográfiát várnak azok,
akik alacsonyabb osztályzatokat adtak, to-
vábbá a téma nagyságát kifogásolták. Az elé-
gedettek a korrekt szervezést és a változatos
módszereket, érdekes, gyakorlatias feladato-
kat, apró ajándékokat dicsérték.

A megyei szervezést érintõ alacsonyabb
tanári értékek szöveges indoklásai elsõsor-
ban a helyszínül választott könyvtárak állo-
mányát nem tartották tökéletesnek a célra. 
A megyei helyszínek biztosítása évrõl évre
gondot okoz, hiszen anyagi források hiányá-
ban nehéz olyan helyszínt találni, ahol a te-
rek, az állomány is megfelelõ és kollégák is
állnak rendelkezésre. 

A pozitívan nyilatkozók elsõsorban az
emberi tényezõt emelték ki, barátságos, segí-
tõkész, kedves, jó házigazda szervezõkrõl
számoltak be. A negatív véleményekkel el-
lentétben sok megyében a felkészítõ tanárok
elégedettek a helyszínt biztosító könyvtárak-
kal.

A megyei szervezéssel kapcsolatos tanu-
lói negatív kritikák elsõsorban szintén a
könyvállományra és a rendelkezésre álló idõ-
re vonatkoztak, de volt, ahol a büfét hiá-
nyolták. A pozitív értékelések az érdekes fel-
adatokat, élményeket, jó hangulatot, a sok
bíztatást és a vendéglátást emelték ki.

Nyilvánosság

Az országos szaksajtó és online könyvtár-
szakmai fórumok mellett több helyi médi-
umban is sikerült megjelennünk az országos
döntõ után. Honlapunkon pedig a fentieken
túl megtekinthetõ egy bõvebb, adatokban,
fényképekben gazdag beszámoló, a feladat-
lapok és az eredmények is: www.opkm.hu. ■
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