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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: Mátyás, az igazságos - Hunyadi Mátyás születésének 575. és királlyá 

választásának 560. évfordulójára emlékezve 

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 és előzetes feladat nincs! 

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) 2018. október 26-ig. 
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Kérem, hogy a 3 fős csapatok korosztályát és nevét 2018. nov. 5-ig írják meg ugyanerre a 

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

Megyei Könyvtár több helyszínén forgószínpad szerűen tartjuk 2018. nov. 22-én, 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 humanizmus? Honnan ered a reneszánsz szó? 

2. Fogalomtisztázás a Magyar életrajzi lexikonból, a Művészeti lexikonból, a Világirodalmi 

lexikonból stb. pl. Ki volt Mátyás életrajzírója?  

3. Anyaggyűjtés bibliográfiákból, on-line katalógusokból  

4. Honlapokon való tájékozódás pl.  

 https://matyasemlekev.hu/matyas-kiraly/ 

 http://www.origo.hu/kultura/20180112-unnepi-szentmisevel-nyitottak-meg-szegeden-a-

matyas-kiraly-emlekevet.html 

 http://www.oszk.hu/kiallitasok/negy-corvina-szeraj-konyvtarabol 

 http://www.oszk.hu/content/bibliotheca-corviniana-digitalis 

 http://www.e-kompetencia.si/egradiva/mad_zgo/09/antonio_bonfini_s_galeotto_marzio.html 

 

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

                                                     Savanya Ildikó 
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