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A Nagy Könyves Beavatás célja
A program elindításakor nem titkolt célunk volt, hogy az olvasás élménnyé váljon, és hasznos
időtöltés legyen a tinik körében, két kötelező olvasmány között tartsanak egy kis szünetet,
olvassanak nekik szóló irodalmat és a számítástechnika adta lehetőségekkel dolgozzák is fel
őket, mindezt pedig könyvek között, könyvtári környezetben tették.

A Nagy Könyves Beavatás Heves megyében és az egész országban
„Avasd be Te az olvasót kedvenc könyveid világába!” mottóval indult 2015-ben a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár olvasásnépszerűsítő vetélkedője a tini korosztály számára, mely
Veronica Roth A beavatott című trilógián alapult. A versengés 2015. október 11-én, a Könyves
Vasárnapon indult, ekkor tartottuk meg a Választási Ünnepséget, melynek során a diákok hét
csoportban fél éven át mérték össze erejüket, kreativitásukat, kitartásukat egymással. Az
úgynevezett „Könyvválasztóban” egyaránt megtalálhatóak voltak kortárs magyar és külföldi
szerzők könyvei, illetve néhány klasszikusnak számító mű is bekerült a listába. A tinik közösen
írták meg a könyvajánlóikat, közben a műhöz kreatív feladatként készíthettek montázst,
szövegfelhőt, újra tervezhették a könyvborítót, megjeleníthettek egy jelenetet fotó formájában,
illetve zenei aláfestést választhattak az olvasmányhoz.
Az online versengés mellett havonta találkoztak kortárs magyar írókkal is a fiatalok. A minden
hónap végén beérkező élményeket és a kreatív feladatokat folyamatosan töltöttük fel a
könyvtár honlapjára (www.brody.iif.hu/hu/tinizug), s rendhagyó módon könyvtárunkban a
polcokon egyfajta könyvjelzőként is megjelenítésre kerültek. A játék blog oldalán anagykonyvesbeavatas.blog.hu - , jelenleg is elolvasható mind a 84 könyvajánló.
Látva a fiatalok lelkesedését és a játék sikerét 2016 őszén, az Országos Könyvtári Napok
keretében az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében az egri és a gödöllői könyvtár
segítségével indult el A Nagy Könyves Beavatás az egész országban. A kreatív, fiatalos,
olvasásnépszerűsítő országos játékban több mint 92 csapat közel 400 játékosa mérte össze
tudását, osztották meg olvasmányélményeiket 5 hónapon keresztül.
„Mondd meg Te az egész országnak, mit érdemes olvasni, készíts könyvajánlókat!”
7 fordulón át az úgynevezett Könyvválasztóból jelölhették meg a csapatok, hogy melyek
lesznek azok a könyvek, amelyeket közösen olvasnak el és dolgoznak fel a Beavató lapon. A
játék során szükségük volt a képzelőerejükre, a fantáziájukra, az ügyességükre is, hiszen a
választott könyvhöz társult egy kreatív feladat is! Készültek saját szimulációs játékok,

visszajátszott jelenetek, újratervezett könyvborítók, montázsok, olyan zenei aláfestéseket
kerestek egy-egy kötethez a játékosok, melyeket később is szívesen hallgattak a könyv
újraolvasása közben. Kihívásnak bizonyult 160 karakterben egy több száz oldalas könyvnek a
tartalmát összefoglalni, továbbá kipróbálhatták, hogy milyen írónak lenni, fanfictionök
születtek. A 7 forduló során a fiatalok a Beavatott (olvasó)klubokban érdekes könyvtári
programokon vehettek részt és találkozhattak más csoportok tagjaival is. A játék
eredményhirdetésére az Országos Széchényi Könyvtárban került sor az Internet Fiesta
keretében.

Miért érdemes a továbbképzésen részt venni?
A Legyél Te is Beavatott! című továbbképzésen A Nagy Könyves Beavatás országos
olvasásnépszerűsítő program ideje alatt szerzett tapasztalatainkat szeretnénk átadni a
kollégáknak, hogy az általunk kidolgozott program alapján más településeken is elindulhasson
fiataloknak szóló kreatív, olvasásnépszerűsítő akció.
A továbbképzés alapvető célja az, hogy hasznosítható és gyakorlati tudást kapjanak a kollégák.
Bemutatásra kerül a program, a résztvevők – azon túl, hogy általános tájékoztatást kapnak a
program technikai hátteréről, szervezési kérdésekről, a program részletes tematikájáról, a játék
feltételeiről – megismerkednek két tini bloggerrel, akik részt vettek a játékban. A szakmai
előadások mellett műhelymunka csoportok alakulnak, ahol a könyvtárosok a játékosok
segítségével közösen készítek el A Nagy Könyves Beavatás 6. fordulójának kreatív feladatát, egy
úgynevezett szimulációs játékot.
Az országos szakmai továbbképzés során dinamikus, inspiráló segítséget nyújtunk a
kollégáknak, tapasztalataink, ötleteink és a jó gyakorlatok bemutatásával.

A továbbképzés részvételi díja: 1000 Ft/fő, amely magába foglalja a közös étkezés
költségét
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