
FELKÉSZÜLÉS  
A BOD PÉTER ORSZÁGOS 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENYRE 

Peternainé Juhász Zsuzsa  (könyvtárostanár - Debreceni Ady Endre Gimnázium) 

magánarchívum 

Szakmai műhely - Hajdú-Bihar Megyei Pedagógia Intézet,Debrecen,2015.01.21. 



  

RENDEZVÉNYEK 
Kiállítások szervezése (Olvasás 
éve,25 év-25 könyv, 5 éves 
Olvass többet!) 
OT!T – olvasótáborok  
Szakmai napok 



HOGY FÜGG ÖSSZE? 

 

 

oktatjuk felismerjük 

foglalkozunk    vele 
motiváljuk őt és magunkat is  

tudást osztunk meg 

Kompetenciák……mert minden összeér végül 



A FELKÉSZÍTÉS LÉPÉSEI 

 A könyvtárhasználati tananyag áttekintése 

 http://www.opkm.hu/Bod_verseny  
 Előző évek feladatlapjai, gyakorlás 

 A felismert hibák mentén gyakorló 
feladatok + az adott témakörrel való 
ismerkedés 

 házi verseny   

 megyei forduló   max.4 fő 

 országos forduló 

 

 A könyvtárhasználati tananyag áttekintése 

 http://www.opkm.hu/Bod_verseny  
 Előző évek feladatlapjai, gyakorlás 

 A felismert hibák mentén gyakorló 
feladatok + az adott témakörrel való 
ismerkedés 

 házi verseny   

 megyei forduló   max.4 fő 

 országos forduló 

 

http://www.opkm.hu/Bod_verseny
http://www.opkm.hu/Bod_verseny


 
ŐSZ-TÉL 
Könyvtárhasználat órák 
-tehetségazonosítás 
-alapismeretek átadása 
 
Versenyfelkészítő órák  
-egyéni,  csoportos foglalkozások délutáni 

(7-8-9. órák keretében) 
Házi verseny(ek) 
 „Csak tiszta forrásból” 
 Bod Péter OKV házi forduló 

 
Tavasz 
 megyei, országos fordulókra készülés 
 magasabb óraszám,(továbbjutás esetén) 
 az adott téma  megismerése,  
 forrásokkal való ismerkedés,  
 a szellemi munka technikája-gyakorlás 

 

Nyár 
(közösségi munka – leltár, raktári rend,egyéb 

könyvtári feladatok) 
http://www.unicafe.hu/uzenet/mi-egyebek-az-evszakok/   Utolsó letöltés dátuma: 2015. 01.17. 14:48 
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1 KEDVENC KÖNYV- SOK LEHETŐSÉG 
• Tartalmi-formai jellemzők 
külső, belső részek, irodalmi művek(szép-és szórakoztató irod.) 
• Idegen kifejezések  
(verzó, copyright, kolofón, impresszum, lektor….) 
• Katalóguscédula-rekord 
Adatcsoportok, nemzetközi szabvány jelölés, szakrendi,  
betűrendi tudnivalók – T58 , [ ] , eredeti cím, teljes ETO szám 
• Bibliográfiai tétel készítése, könyvajánló írása 
• E-katalógus használata (keresés, online szolgáltatások) 



GYAKORLÁS  

Időhiány => a könyvtár adja a lehetőségeket: 
  
 szakrend, betűrend  
   -> pakolás 
  -> leltározás (jelzetek,  
        állományellenőrzés) 
 Katalóguscédula 
           -> régi cédulák használata 
       
 
 
 
 
 

95.199.207.10/09honlap/Konyvtar_e/konyvtarhasznalat.htm  
Utolsó letöltés dátuma: 2015. 01.18. 17:12 
 
 

 
 
 



GYAKORLÁS - FELADATLAPOKKAL 

 
 
•Előkészített feladatok (korábbi 
témazárók, gyakorló feladatlapok+ 
új, személyre szabott feladatok) 
Pl. 
•Témakörök, címek – szakrend,    
              betűrend 
 
• Párosítás – szakrendi jelzet 
        betűrendi jelzet 
 
• Rövidítések – kézikönyvek 
 
•Maradjon „kakukktojás”! 
 
 

            
 



AZ ORSZÁGOS DÖNTŐRE KÉSZÜLÉS 
 továbbjutás esetén …. 
 elméleti  tudnivalók mélyítése (1/2 órás feladatlap!) 
 még több foglalkozás 
 prezentáció készítésének elmélete, gyakorlata 
 szellemi munka technikája – gyakorlás (1,5 órás    

   felkészülési idő) 
 
    Rómer Flóris – életrajz,    

   munkásság, források feltárása, 
     
    jegyzetelés, vázlat, lényegkiemelés, 
    hivatkozások, bibliográfia készítése, 
    előadás-tervezés, 
     
 Az utazás szervezése (időben!) – titkárság (saját iskola) + KLIK !  
 

SOK SIKERT KÍVÁNOK A VERSENYFELKÉSZÍTŐ MUNKÁBAN 
MINDEN KOLLÉGÁNAK!  

 



 

 

 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


