Fiatalok százezreit hódította meg világszerte Veronica Roth A beavatott című
trilógiája. Magyarországon 2015 óta több, mint 1000 középiskolás vett részt az
említett kötet alapjaira épülő országos olvasásnépszerűsítő kihívásban, A Nagy
Könyves Beavatásban.
A történet folytatódik 2019-ben is a 14. Országos Könyvtári Napok keretében. Az
egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár az Informatikai és Könyvtári
Szövetség és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával meghirdeti az országos
olvasásnépszerűsítő akció ötödik évadát!
A játék 7 fordulóból áll, 3-5 fős csapatok vetélkednek (14-20 éves korosztály), az
egyes fordulók három hetente követik egymást, melynek feladatai:
 fordulónként egy könyv elolvasása és egy kreatív feladat megoldása
 a verseny időtartama alatt három könyvtári programon, azaz „beavatott
(olvasó)klubokban” való megjelenés.
A játék feltétele az érvényes könyvtári tagság.
A játék 2019. október 28-tól 2020. március 29-ig tart.
A jelentkezés módja: online, regisztrációs felületen lehet jelentkezni A Nagy Könyves
Beavatás weboldalán, nagykonyvesbeavatas.hu-n, illetve személyesen a
legközelebbi megyei és települési könyvtárban. Kérjük, hogy a regisztráció során
minél több adatot adjanak meg a résztvevő fiatalok magukról (név, életkor, e-mail
cím, mobil személyenként).
A regisztráció időtartama:
2019. október 6. (Könyves Vasárnap) - 2019. október 27.

A játék menete:
A játékban résztvevő könyvtárak Választási Ünnepséget tarthatnak a regisztrált 35 fős csapatoknak. A regisztráció sorrendje dönti el, hogy ki melyik csoportba kerül,
erről 2019. október 28-án, hétfőn e-mailben kapnak értesítést a játékban
résztvevők. A helyi Választási Ünnepségre a következő ötleteket javasoljuk:
Þ játékszabály ismertetése,
Þ a weboldal bemutatása,
Þ író-olvasó találkozó, zenei programok a tini korosztály kedvenceivel.
Minden csoport 6 választott könyvet olvas el a 7 forduló alatt az alább leírtak
szerint:

Könyvválasztó
A Nagy Könyves Beavatás Könyvválasztó listáján 6 csoportba soroltuk a könyveket.
Az első fordulóban a csoportneveknek megfelelő könyvlistából választanak
olvasnivalót maguknak (pl.: az Őszinték csoport az Őszinték könyvlistájából). Az ezt
követő fordulókban saját maguk döntik el, hogy milyen sorrendben haladnak a
könyvcsoportok között. A 6 forduló során mind a 6 csoportból 1 könyvet kell
kiválasztania és feldolgoznia a csapatoknak, tehát ugyanabból a csoportból több
könyvet nem választhatnak.
A Könyvválasztó minden forduló első hetének végéig, azaz 7 napig él. Ez idő alatt
kell kiválasztania a csoportoknak, hogy melyik az az egy könyv, amelyhez beavató
lapot és kreatív feladatot készítenek.
1. forduló: 2019. október 28. - 2019. november 17.
2. forduló: 2019. november 18. - 2019. december 8.
3. forduló: 2019. december 9. - 2020. január 5.
4. forduló: 2020. január 6. - 2020. január 26.
5. forduló: 2020. január 27. - 2020. február 16.
6. forduló: 2020. február 17. - 2020. március 8.
7. forduló: 2020. március 9. - 2020. március 29.

1. Beavató lap
A kiválasztott könyvhöz a csoportok kitöltik a két részből álló Beavató lapot:
 az első részben egy rövid könyvajánlót, összefoglaló gondolatsort készítenek a
választott könyvről, vagy irodalmi kritikát írhatnak meghatározott paraméterek
alapján
 a második részben tízfokú érzelmi skálán pontozzák a könyveket az alábbi
kategóriákban: Barátság, Bátorság, Önfeláldozás, Műveltség, Őszinteség,
Elgondolkodtató történet, Erőszak, Izgalom, Mindennapi történet, Nevettem rajta,
Szerelem, Sírtam rajta, Tetszett, Varázslatos történet.
A beavató lapot minden
forduló utolsó napjáig
online lehet kitölteni a
nagykonyvesbeavatas.hu
weboldalon,
melyeket
megoszthatunk a résztvevő
könyvtárak
honlapján,
adatbázisaiban
(pl.:
Könyvsú-go,
bookline.hu),
Facebook oldalán, A Nagy
Könyves Beavatás oldalán
és
rendhagyó
módon
könyvjelzők formájában a
könyvtárak
polcain
a
könyvek mellett elhelyezve.

2. Kreatív feladat
Minden fordulóhoz tartozik egy kreatív feladat is, melyet meghatározott sorrendben
teljesítenek a csoportok az alábbiak szerint:
1. forduló: Scrapbook - naplóoldal készítés fényképpel, sztorival,
díszítőelemekkel kiegészítve
2. forduló: Kalligram - írás és kép. A betűk, szavak, szövegrészletek, verssorok
és versszakok sajátos grafikai-tipográfiai elrendezésével képileg is megjeleníti
a tartalmi mondanivalót.
3. forduló: Képregény - irodalom és képzőművészet egyben. Egy gondolatsor,
kedvenc rész elmesélése képregény formájában digitálisan vagy kézzel
rajzolva.
4. forduló: Visszajátszás - a könyv egy jelenetének fotózása, szereplők
megjelenítése fotó formájában. A személyek lehetnek a játékosok maguk, de
felkérhetnek másokat is. Eljátszhatják akár figurákkal, babákkal. Csak
kreatívan!
5. forduló: Kézjegyhagyás - Rövid üzenet a kötet következő olvasójának,
akár rajzzal kiegészítve.
6. forduló: Szimulációs játék - videó készítése a könyv szabadon választott
jelenetéhez vagy egészéhez.
7. forduló: A 7. Te magad légy! - A szerző most Te vagy! Novellaírás
kreatívan! Hogy miből és hogyan? Az utolsó forduló előtt kiderül!

+ Beavatott (olvasó)klubok
A csoportok legalább három könyvtári programon vesznek részt, de maguk
határozzák meg, hogy melyik könyvtárban és milyen programon. A programszervező
az erről szóló igazolólapot A Nagy Könyves Beavatás elérhetőségeinek egyikére
(csepanyiz@brody.iif.hu vagy szorsolya@brody.iif.hu) küldi meg legkésőbb a 7.
forduló végéig, 2020. március 29-ig.
Javasoljuk, hogy a játék időtartama alatt a szervező könyvtárakban alakuljanak
olvasóklubok könyvtárosok vagy fiatal önkéntesek vezetésével.

Értékelés





Az egyes fordulókban a csoportok által elkészített beavató lapokat írókból álló
független szakmai zsűri pontozza (L.I. Lázár, Mészöly Ágnes).
A kreatív feladatokat fordulónként a csoportok saját maguk töltik föl, majd a
weboldalon különböző területről érkező kreatív szakemberek pontozzák.
A beavatott (olvasó)klubokban vagy egyéb könyvtári programokon való
részvételt a programot szervező könyvtárak igazolják.

