
 

VERSENYKIÍRÁS 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT 

 

   „Kerüljünk közelebb Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagyjaihoz!” 

Ismerd meg Nyíregyháza jeles személyiségét Vietórisz Józsefet! 

  

Megyei könyvtárhasználati verseny általános és középiskolai tanulók részére 
 

A verseny időpontja: 2018. március 22. 10 óra 

 

A verseny helyszíne: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

 

 

A verseny pedagógiai célja: 

 A tanulás, az ismeretszerzés módszereinek elsajátítása. 

 Egymás munkájának segítése.  

 A tanulók intellektuális képességeinek, valamint a szociális- és együttműködési 

képességeinek fejlesztése. 

 Információs és kommunikációs kultúra fejlesztése, a könyvtárhasználati ismeretek terjesztése. 

 Tehetséggondozás. 

 Az etikus forráshasználat ismerete. 

 A digitális kompetencia fejlesztése. 

 Hagyományteremtés. 

 A megye irodalmi értékeinek megismerése. 

 

A verseny kategóriái:  

I. kategória: általános iskola 7-8. évfolyamos diákjainak 2 fős csapata 

II. kategória: gimnázium, szakgimnázium 9-10-11. évfolyamos diákjainak 2 fős csapata 

III. kategória: szakközépiskola 9-10-11. évfolyamos diákjainak 2 fős csapata 

 

A verseny jellege, részei: 

A verseny írásbeli feladatsorai a hagyományos versenyfeladatok mellett új típusú feladatokat is 

tartalmaznak, ezzel erősítve a könyvtárhasználati jelleget. 

A szóbeli feladatok referensz kérdésekre, időszaki kiadvány ismertetésére, könyvajánlókra 

irányulnak.  

 

A verseny fordulói: egyfordulós, megyei szintű. 

 

A nevezés módja, a nevezési lap: 

A nevezési lap a felhívás mellékletében megtalálható 

A megmérettetésre az iskolák 2 főt nevezhetnek be, akik párban versenyeznek. 

A nevezési lap visszaküldésének határideje: 2018. március 12. 

A verseny témája, ismeretanyaga:  

Vietórisz József élete, irodalmi pályafutása, munkássága. 

Vietórisz és Nyíregyháza 

 

A felkészüléshez felhasználható irodalom: 

A verseny témájához – könyvtárhasználati, információkeresési verseny lévén – nincsen megadott 

bibliográfia. A felkészülés és a verseny során a tanulók használhatnak nyomtatott és elektronikus 

bibliográfiákat, lexikonokat, enciklopédiákat, egyéb kézikönyveket, monográfiákat, 

tanulmányköteteket, időszaki kiadványokat, katalógusokat, internetet és egyéb forrásokat. 
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Ajánlott irodalom:  

 Krúdy Gyula: Írói arcképek. Bp. 1957.  

 Margócsy József: Szellemi elődeink. 1. Nyíregyháza, 1988.  

 /Katona Béla: Szabolcs‐Szatmár‐Bereg irodalmi topográfiája, I. Nyíregyháza: Jósa Múz. 

1996./ 

A fordulók feladatainak rövid ismertetése: 

Feladatok az I. és a II. kategória versenyzői számára: 

1. Írásbeli feladatsor: 

- könyvhasználati feladat,  

- raktári jelzetek használata, 

- betűrendbe sorolás, 

- könyvtári informatikai feladatok. 

 

2. Szóbeli feladatok: 

- A kézikönyvtár használatán alapuló referensz kérdések megoldása.  

- A verseny témájával kapcsolatba hozható könyv ismertetése 2 percben. A feladathoz 

hozzátartozik a könyv megkeresése, illetve levétele is a polcról.   

- Időszaki kiadvány-használati feladat: egy kijelölt időszaki kiadvány, illetve abból egy 

kiválasztott cikk ismertetése 2 percben. A kiválasztásra kerülő időszaki kiadványok 

címét nem közöljük, mert sokféle kiadványból és sok évfolyamból gyűlik össze a 

csapatok számára szükséges anyag. 

A párok közösen oldják meg a feladatokat, de kutatásaik eredményéről szereposztás szerint 

számolnak majd be. 

 

A verseny díjai (oklevél, emléklap, jutalomkönyv, tárgyjutalom) kategóriánként: 

 

I. hely: 5000 Ft értékű könyvutalvány és oklevél 

II. hely:3000 Ft értékű könyvutalvány és oklevél 

III. hely: 2000 Ft értékű könyvutalvány és oklevél 

 

A helyezést el nem érő csapatok emléklapban részesülnek. 

 

A versenyrendező neve, címe, elérhetősége: 

 

Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 

4400 Nyíregyháza, Egyház u. 13. 

Versenyszervező: Szántó Anett Kitti 

Tel: 06-30-626-8701 

E-mail: szanto.anett.kitti@oh.gov.hu 
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