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NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2018/2019. tanév 

 

ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA 

 

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 

(7-8. évfolyam, 9-10. évfolyam) 

 

A verseny meghirdetője: Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai 

Könyvtár és Múzeum 

A teljes versenykiírás elérhető: http://www.opkm.hu/Bod_verseny 

A verseny pedagógiai célja: A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének – azon belül is 

legfőképpen könyvtárhasználati eszköztudásuk, szövegértésük, logikus 

gondolkodásuk és kreativitásuk – fejlesztése. Célja továbbá 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. 

A verseny kategóriái: I. kategória: 7-8. évfolyam 

 II. kategória: 9-10. évfolyam 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ (továbbiakban: POK) 

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Tóth Beáta pedagógiai referens 

Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/422-475, +36-30/682-2329 
 

 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: megyei (írásbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány vagy tárgyjutalom a megyei döntőn 1-3. helyezést elért versenyzők 

részére 

Nevezési díj: Nincs 

A verseny témája, ismeretanyaga: A verseny témájához – könyvtárhasználati, információkeresési verseny lévén – 

nincs megadott bibliográfia. Ugyanakkor a verseny fordulóin (fordulónként 

eltérő módon) a tanulóktól elvárás, hogy használjanak nyomtatott és 

elektronikus forrásokat, katalógusokat és egyéb adatbázisokat. 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

 

Időpontját és helyszínét a köznevelési intézmények határozzák meg, de az időpont 

nem lehet későbbi, mint 2019. január 17. csütörtök. 

 

Az intézmények helyi verseny vagy felkészítő foglalkozások megrendezése nélkül nem nevezhetnek tanulókat a 

megyei versenyekre. Az iskolai verseny vagy a felkészítő foglalkozások lebonyolításáról megadott űrlapon 

beszámolót kell küldeni a nevezéssel együtt elektronikus formában a POK (Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu) 

és a központi versenyszervező (bod@opkm.hu) számára is. A nevezés és a beszámoló együttes megküldése nélkül a 

nevezés nem fogadható el. Az iskolai versenyt az iskola saját hatáskörben szervezi meg, a szervezők ehhez 

segédanyagokat biztosítanak a verseny honlapján. 
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MEGYEI FORDULÓ: 

 

Nevezési határidő: 2019. január 18. 

Nevezés módja: Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a mellékletben található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Iskolánként és kategóriánként maximum 3 tanuló nevezhető. 

Ideje: 2019. február 18. (hétfő) 10.00 óra 

Helye: Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium (Balassagyarmat, Deák Ferenc út 17.) 

 

Az eredménylistákat a POK elektronikusan juttatja el a nevezett intézményeknek. Holtverseny esetén az útmutató 

szerint kell eljárni, amennyiben az útmutató külön nem rendelkezik, akkor a legmagasabb pontszámú feladatot jobban 

teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 

 

Ideje: 2019. április 22-23. (hétfő-kedd) 

Helyszíne: Később megnevezendő budapesti könyvtár 

 

 

Salgótarján, 2018. október 19. 

 
Selmeczi Zoltán 

Oktatási Hivatal 

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

 

 


