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Tisztelt Kollégák / Kolléganők! Kedves Fiatalok! 

 

 Ebben a tanévben újra meghirdetjük a Csongrád megyei könyvtárhasználati versenyt, 

azaz CSOMEKÖV-öt azzal a nem titkolt szándékkal, hogy kedvet és lehetőséget teremtsünk a 

könyvtárhasználati házi versenyek megszervezésére, és minden tanulónak a könyvtár-

használatban való jártasság megszerzésére. 

 

 I. A téma: a TOLERANCIA – maga a szó latin eredetű. Türelmességet jelent azt, 

hogy tiszteletben tartjuk más emberek világnézetét, vallását, etnikai és nemzeti 

hovatartozását. A mai világunkban fontos lenne, hogy a tolerancia 3 pillére (a konfliktustűrő 

képesség, az erőszak elutasítása, és a jogegyenlőség elfogadása) mindenki számára ismert, 

elfogadott legyen.   

 II. A kategóriáknál továbbra is megtartjuk az eredeti felállást, tehát jelentkezhet 

minden 5-6. osztályos (I. korcsoport), 7-8. osztályos (II. korcsoport), 9-10. osztályos (III. 

korcsoport) és 11-12. osztályos (IV. korcsoport) tanuló, de 3 fős csapatban, iskolánként és 

kategóriánként 1-1 csapat. 

  

Nevezési díj nincs!  

 

 III. Lebonyolítás és előzetes feladatok 

 

 A benevező csapatok előzetes feladatai: 

  I-IV. kategória:  

a/Készüljenek (egyelőre csak fejben), mint újságírók vagy hírlapszerkesztők egy 

cikkel az adott témáról, amit majd a verseny egyik feladataként kell bemutatni! 

b/Készítsenek plakátot a témáról, ami bármely technikával készülhet max. A/3-as 

méretben. Ezt hozzák magukkal a versenyre! 

    

Természetesen tanulmányozzák a témához kapcsolódó könyveket, ifjúsági regényeket is, és 

oldjanak meg néhány feladatot kézikönyvek segítségével. Ezen segédeszközök használata 

előtt tisztázni kell a keresési stratégiát, az egyes kézikönyvek szerkezetét, a gyűjtés határait. 

Ezért igyekeztünk úgy összeállítani a minta-feladatokat, hogy a könyvek nagy 

valószínűséggel megtalálhatók legyenek az iskolai / városi könyvtárban. Ezenkívül javasoljuk 

az ETO főbb számainak ismeretét, valamint az elektronikus könyvtári katalógusok használatát 

a könyvek adatainak kiderítésére. Ismerjék meg periodikák csoportosítását, felépítését Pl. mi 

az impresszum. A könyvtár zenei részlegén is vetélkedünk majd, ezt a részleget a feladat előtt 

a könyvtáros kollégák bemutatják a csapatoknak. 

 

Aki szívesen hozná gyerekeit a megyei versenyre, az jelezzen vissza: 

Savanya Ildikónak (savildi13@gmail.com) 2017. jan. 20-ig. 

 

 Kérem, hogy a 3 fős csapatok korosztályát és nevét 2017. jan. 31-ig írják meg 

ugyanerre a címre. Magát a megyei vetélkedőt - megfelelő létszám esetén - a Somogyi Károly 

Városi és Megyei Könyvtár több helyszínén forgószínpad szerűen tartanánk 2017. febr. 23-án, 

csütörtökön 9.30 órától. Gyülekező és a verseny megnyitója a gyermekkönyvtárban lesz. 

 



IV. Mintafeladatok: 

 

 1. Szómagyarázat az Idegen szavak szótárából, 

          a Magyar értelmező kéziszótárból, 

          A magyar nyelv etimológiai szótárából stb. 

  pl. Mit jelent a bábeli nyelvzavar? Honnan ered a tolerancia szó? 

 2. Fogalomtisztázás a Magyar életrajzi lexikonból,  

            a Művészeti lexikonból, 

            a Világirodalmi lexikonból stb. 

  pl. Ki volt Helen Keller, Louis Braille?  

 3. Anyaggyűjtés bibliográfiákból, on-line katalógusokból, 

  pl. Ki írta az A könyvtolvaj, a Darwin - játszma c. regényeket?  

    Keress a témához kapcsolódó filmeket, könyveket! 

 
 

 

  Jó munkát, eredményes felkészülést kíván a CSMKE iskolai szekciója nevében:  

                                                     Savanya Ildikó 


