
Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 2008  
 
Iskolai könyvtári élményem  
Pályázati kiírás 
 
 
 
Az IASL idei felhívásához igazodva, 2008 októberére, az Iskolai 
Könyvtárak Nemzetközi Hónapjára készülődve  a Könyvtárostanárok Egyesülete és a 
debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI közös pályázatot hirdet iskolai 
könyvtárak felhasználói, valamint a könyvtárostanárok számára. 
 
A pályázat célja 
Az iskolai könyvtárak, az olvasás népszerűsítése a korosztály tagjai között, kortársak írásos 
élménybeszámolóival. A tartalmat nem szűkítjük le, de minél érdekesebb, humorosabb, 
figyelem felkeltőbb, kalandosabb élménybeszámolókat várunk írásban. Egy kategóriát 
fenntartunk a könyvtárostanárok számára is – hiszen mi magunk is sokszor megélünk a 
munkánk közben érdekes, humoros eseteket! 
 
Ajánlott témák/címek lehetnek például 
 

• Nagy kalandom az iskolai könyvtárban 
• Az év legviccesebb iskolai könyvtári története 
• Iskolai könyvtári anekdoták 
• … és bármi más, figyelemfelkeltő cím a témához 

 
A történet lehet fiktív vagy valóságosan megtörtént. Lehet önálló fogalmazvány, vagy az 
intézményen belüli gyűjtőmunka eredménye – pl. Iskolánk legviccesebb/legkalandosabb 
könyvtári történetei 
 
Résztvevők 
 

� Magyarországi és határon túli magyar nevelési-oktatási intézmények diákjai 
� Magyarországi és határon túli magyar nevelési-oktatási intézmények 

könyvtárostanárai 
� Egy intézmény kettő pályázatot nyújthat be 
 

A részvétel módja 
Az Iskolai Könyvtári Világnap magyar honlapján való regisztráció az írásmű elektronikus 
változatának feltöltésével. 
 
A regisztráció határideje 
2008. október 2. 
 
Az írásművekkel kapcsolatos elvárások, bírálati szempontok 
� Eredetiség, ötletesség 
� Megfogalmazás, stílus – természetesen a helyesírás és a szövegszerkesztés szintje is 

mérvadó! 
� Szerepeljen rajta az intézmény neve, elérhetősége 
� Az alkotó neve, elérhetősége 



� A könyvtárostanár neve, elérhetősége 
� Könyvtárostanár pályázó esetén rövid pályakép csatolva (munkahelyek, végzettségek, 

fontosabb projektek, mióta dolgozik a jelenlegi munkahelyén…) 
 
Bírálóbizottság 
Olyan könyvtári szakemberek, könyvtárostanárok vagy magyartanárok, akiknél nem áll fenn 
összeférhetetlenség szempontja. Nem lehet a bizottság tagja olyan könyvtárostanár, akinek az 
intézménye, tanítványai indulnak a pályázaton. 
 
Eredményhirdetés, díjátadás 
A nyerteseket október 10-én kiértesítjük. A nyilvános eredményhirdetés a Könyvtárostanárok 
Egyesületének Őszi Szakmai Napján lesz, 2008. október 17-én. 
Helyszín: OFI – OPKM, 1098 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. 
 
A nyerteseket várjuk a díjátadáson! 
 
További információk, hasznos linkek: 
 

• IASL felhívása: http://www.iasl-online.org/events/islm/ 
• IASL honlapja: http://www.iasl-online.org/index.htm 
• Hazai központi honlap: http://www.ktep.hu/vilagnap/y2007.php 

 
 
Minden érdeklődőnek, pályázónak eredményes alkotómunkát kívánunk! 
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Budapest, 2008. június 19-én. 
 


