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Csodálatos eredmény egy csodálatos 

versenyen 

 

Országos 6. helyezést ért el Kiss Noel 10.K osztályos 

tanuló a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati 

Versenyen  

 

 

 

 

A könyvtárak kaput nyitnak a tudás megszerzéséhez, a különböző népek kultúrájának a 

megismeréséhez. Biztosítják a hozzáférést az információkhoz.  Az elsajátított 

könyvtárhasználati ismeretek pedig segítik és támogatják ezeket a folyamatokat.  

2021. április 26-án és 27-én rendezte meg az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny online döntőjét. Két korcsoportban összesen 

24 tanuló vehetett részt a megmérettetésen.  

 Ez a verseny Magyarország egyetlen olyan tehetséggondozó tanulmányi versenye, amely 

könyvtárhasználati ismeretekre épül. Az online döntőt egy iskolai, és egy országos írásbeli 

forduló előzte meg, ahol a 7-10. évfolyamos tanulók mutathatták meg tudásukat két 

korcsoportban.  

Az idei tanévben a tanulók a könyvek és az internet segítségével Dániába utazhattak, hiszen 

a téma a Csodálatos Dánia volt. Idén az ország 73 iskolájának 157 tanulója nevezett.  

Iskolánkban szép hagyománya van ennek a könyvtárhasználati versenynek. A bibliotékát, a 

könyveket szerető gyerekek minden évben lelkesen és odaadóan készülnek a 

megmérettetésre. Ebben a tanévben az országos írásbeli fordulóban Zubor Janka Aliz (8K) és 

Kiss Noel Zolta (10K) képviselte az intézményünket a felkészítő foglakozásokon nyújtott 

kimagasló teljesítményüknek köszönhetően. Tekintettel a járványhelyzetre ebben az évben 

az írásbeli fordulóra nevezett diákok online feladatlapot töltöttek ki, saját iskolájuk 

könyvtárában. Mindkét korcsoportban a feladat központi szereplői Andersen és meséi 

voltak. Emellett információt kerestek Dánia növényzetéről, az ősi rúnákról, a dán 

könyvtárakról és a modern szellemiségű dán nevelésről.  
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Kiss Noel Zolta az országos írásbeli fordulón a maximális 106 pontból 98 pontot ért el. Így 

országos második és megyei első helyezettként került a döntőbe. A végső megmérettetésen a 

diákoknak egy információs problémát kellett megoldaniuk 15-20 perc alatt. A 

feladatmegoldás során a gyerekek könyvtárhasználati tudásának hétköznapi használatát, és 

a különböző információs problémamegoldó stratégiájukat figyelte a zsűri.  Az alkotás 

folyamatában fontos volt a forráskeresés, a forrásértékelés, a hangosan gondolkodás. A 

diákok a tudásukat videochat segítségével mutatták be a versenybizottságnak, ahol 

lehetőség nyílt a képernyőjük megosztására is.  

 

 

Forrás: OPKM 

 

Noel a döntőben is kiválóan szerepelt, hiszen az országos 6. helyezést érte el. Nem először 

versenyzett, négy éve folyamatosan indul és ér el nagyon szép eredményeket. Ahogy 

gyönyörűen megfogalmazta:  

„A 4 év alatt a BOD az életem részévé vált. Nem csak egy verseny, hanem egy 

igazi közösség is. Rengeteg barátra találtam és hatalmas tudásra tettem szert! 

Hálás vagyok a versenynek.” 

Nagyon büszkék vagyunk rá, és szívből gratulálunk neki! Felkészítője Vasné Varga Zita iskolai 

könyvtáros volt. 


