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BESZÁMOLÓ: LEGYÉL TE IS BEAVATOTT! 

ORSZÁGOS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS KÖNYVTÁROSOKNAK 
 

Eger, 2017. szeptember 18., hétfő 
 
 

A Legyél Te is Beavatott! című szakmai továbbképzésen A Nagy Könyves Beavatás országos 

olvasásnépszerűsítő program ideje alatt szerzett tapasztalatainkat adtuk át a könyvtáros 

kollégáknak úgy, hogy az általunk kidolgozott program tapasztalatai alapján más településeken 

is elindulhasson fiataloknak szóló kreatív, olvasásnépszerűsítő akció. 

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 vette kezdetét 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. A játék „Könyvválasztójában” 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!” 
Hét 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 Könyvtárba hívtuk a fiatalokat az Internet Fiesta 

keretében. 

Az országos továbbképzés lebonyolítása 

 
A továbbképzés alapvető célja volt, hogy hasznosítható és gyakorlati tudást kapjanak a 

kollégák. Bemutatásra került az olvasásnépszerűsítő program, a résztvevők – azon túl, hogy 

általános tájékoztatást kaptak 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 alakultak, ahol a 

könyvtárosok a játékosok segítségével közösen készítették el A Nagy Könyves Beavatás 6. 

fordulójának kreatív feladatát, egy úgynevezett szimulációs játékot. 

A szakmai továbbképzés részletes programja 
 

Érkezés, regisztráció 

10.00 Köszöntő 

Tőzsér Istvánné igazgató, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

10.10 Mindenféle házakról, avagy mindig szép a gyerekirodalom? 

előadó: Dr. Lovász Andrea gyerekirodalom-kutató, kritikus 

10.30 Szélesvásznú könyvek, szélesvásznú gondolatok: olvasni a sorok között, 

meghallani az üzenetüket, elcsomagolni útravalóul, ami tölt, ami energiát ad 

előadó: Lázár Ildikó író, újságíró, médiaszemélyiség 

Anyu, hagyjál, épp blogolok - megszólalnak A Nagy Könyves Beavatás fiataljai 

10.50 Rövidzárlat 

előadó: Mentő Anna a budapesti Könyv-vár csapat játékosa, a Lap lap után kamasz 

bloggere 



11.10 Rendkívül jelentős 

előadó: Kalcsó Krisztina az egri Rendkívül fontosak csapat játékosa, kamaszkritikus, a 

HunBooks bloggere 

11.30 Kérdezz bátran, mi válaszolunk! 

12.00 Ebédszünet 

13.00 Tartalom és ami mögötte van: kulisszatitkok A Nagy Könyves Beavatás 

weboldaláról 

előadó: Csathó Tibor könyvtáros, informatikus 

13.20 Válassz könyvet könnyen! A Könyvsúgó adatbázis bemutatása 

előadó: Fóthy Zsuzsanna igazgatóhelyettes, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs 

Központ 

13.40 A Nagy Könyves Beavatás építőelemei 

előadó: Csépányi Zoltán könyvtáros 

14.40 Kávészünet 

15.00 Szimulációs gyakorlat: készítsük el közösen a hatodik forduló kreatív 

feladatát – műhelymunka csoportokban A Nagy Könyves Beavatás játékosainak 

segítségével 

vezeti: Csépányi Zoltán, Szabó Eszter, Szécsényi Orsolya, Dr. Szemerszkiné Dürgő Csilla 

és Bede Adrienn könyvtárosok 

16.00 Légy Bátor! – az elkészült szimulációs játékok megtekintése 

vezeti: Csépányi Zoltán könyvtáros 

 

16.20 Kérdezz bátran, mi válaszolunk! 

Zárás 

A program lezárása után szabadidős programot is kínáltunk a résztvevőknek: közös sétát 

tettünk Egerben a városnéző kisbusszal. Egyéni igények alapján szálláslehetőséget is 

biztosítottunk. 

A továbbképzésen a pályázat tervezésekor benyújtott 60 fő helyett 81 fő vett részt 39 

településről 44 intézményből, valamint 15 munkatársunk. 

A továbbképzés eredménye 
Úgy érezzük, az országos szakmai továbbképzés során sikerült dinamikus, inspiráló segítséget 

nyújtanunk a kollégáknak, tapasztalataink, ötleteink és a jó gyakorlatok bemutatásával. 

Hazatérve a résztvevők közül többen szerveztek csapatot a 2017. októberében, a Könyves 

Vasárnapon elindult A Nagy Könyves Beavatás 3. Végtelen forrás országos játékunkra. A 

fiatalok új könyves játékára ez alkalommal is 81 (3-5 fős) csapat regisztrált. 

A pályázat nyújtotta összeget a konferencia előadóinak tiszteletdíjára és csoportos meleg 

étkeztetésre használtuk fel. Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását. 



Fotók az országos továbbképzésről 

 

                    

 

 



 

 

 


