A NAGY BAGOLY
A NAGY KÖNYV
’’
ORSZÁGOS TELEVÍZIÓS VETÉLKEDO
JE

KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

Kedves Diákok, kedves Tanárok!

Közös, országos játékba hívunk minden olvasni szeretõ (vagy az olvasást épp most megszeretõ) diákot. Március elseje
óta Magyarország olvasó embereit összekapcsolja a nagy érdeklõdéssel és lelkesedéssel fogadott A Nagy Könyv
játék- és rendezvénysorozat: olvasókörök alakulnak, rengeteg szavazat érkezett a kedvenc könyvekre, párbeszédek indultak
és indulnak el folyamatosan regényekrõl. Mindez azt mutatja, hogy jó dolog olvasni, és jó dolog játszani. A Nagy Könyv
most érkezett elsõ fontos fordulójához: néhány napja (április 23-án) megszületett a Magyarországon 2005-ben 100
legnépszerûbb könyvet tartalmazó lista, ehhez kapcsolódva indítjuk el A Nagy Könyv játékon belül Nagy Bagoly címmel
az országos televíziós vetélkedõt középiskolásoknak. A vetélkedõ iskolai, megyei és országos fordulókból és a fináléban
televíziós döntõkbõl áll. Tehát indul a Nagy Bagoly diákvetélkedõ; játsszunk és olvassunk együtt!

NYEREMÉNYEK
Elsõ helyezett csapat: kéthetes külföldi utazás
Második helyezett csapat: egyhetes külföldi utazás
Harmadik helyezett csapat: laptop egy éves internet-elõfizetéssel
Negyedik helyezett csapat: számítógép egy éves internet-elõfizetéssel
A további helyezettek is értékes jutalmakban részesülnek.

KAPCSOLATTARTÁS
Minden fontos információt, amely a felkészülést segíti, közzéteszünk a www.anagykonyv.hu honlapon. Ugyanitt
megjelentetjük a szervezési és a tartalmi kérdéseket illetõ tudnivalókat is.
A Nagy Bagolyhoz kapcsolódó Szerviz rovatban tanácsokkal, útmutatással folyamatosan támogatjuk a vetélkedõ
résztvevõinek munkáját. A kérdésekre, problémákra „ügyeletesünk” rendszeres idõközönként írásban válaszol.
E-mail címünk: nagybagoly@anagykonyv.hu
Telefonszámunk: (06 1) 237 69 90.
A vetélkedõ Fórum rovatában a versenyzõk egymással cserélhetnek véleményt, információkat, mindazzal kapcsolatban,
amit õk fontosnak tartanak.

A NAGY KÖNYV JÁTÉKRÓL ÁLTALÁBAN –
ANNAK, AKI MÉG NEM, VAGY NEM PONTOSAN ISMERI
1. A JÁTÉK CÉLJA ÉS MENETE
A játék célja az olvasáskultúra fejlesztése, az olvasás népszerûsítése, a magyar közönség kedvenc regényének
kiválasztása. A Nagy Könyv eseménysorozata 2005. március 1-jétõl az év végéig tart, és három szakaszból áll.
Mire Önök ezt a kiadványt megkapják, a játék elsõ szakasza befejezõdött: április 23-ára az olvasók jelölései alapján
kialakul a száz legnépszerûbb regény címét tartalmazó lista. Ezen az ötven legtöbb szavazatot kapott magyar regény és
az ötven legtöbb szavazatot kapott külföldi regény szerepel a szerzõk nevének ábécé sorrendjében. A továbbiakban már
csak ez a száz mû vesz részt A Nagy Könyv játékban.
Amikor e sorokat írjuk, még nem tudhatjuk, hogy mely regények jutottak be a legnépszerûbb 100 közé. Ezt a
100-as listát április 23-a után Önök máris letölthetik a www.anagykonyv.hu honlapról!
A második szakaszban (2005. április 24.-június 11.) az olvasók a 100 legtöbb jelölést kapott regénybõl (50 magyar
és 50 külföldi) egy újabb szavazással választják ki azt a tizenkét regényt, amely bekerül a döntõbe. A szavazólapok vagy
az Internet segítségével egy vagy több, legfeljebb tizenkét regényt lehet kiválasztani. A szavazat tehát akkor is érvényes,
ha csak egy mûvet választ ki a százból, tizenkettõnél több regény azonban nem választható ki.
A második szakaszban a szavazólapokat 2005. június 3-ig lehet bedobni a szavazóládákba, illetve a postaládákba.
A késõbb beérkezõ szavazólapok már nem érvényesek. 2005. június 4-11. között már csak a www.anagykonyv.hu
weboldalon, SMS-ben és telefonon lehet szavazni.
A harmadik szakaszban (2005. október 25.- december 17.) választják ki az olvasók „A Nagy Könyvet”, azaz a magyar
olvasóközönség 2005-ben legkedvesebb regényét. Ebben az idõszakban már kizárólag SMS-ben és vezetékes telefonon
lehet szavazni.
A tizenkét legtöbb szavazatot kapott regény kilenc részbõl álló televíziós mûsorsorozat keretében verseng. Minden
alkotás azonos feltételekkel mutatkozik be a képernyõn. A hat elõdöntõben két-két regény páros mérkõzésére kerül sor, a
középdöntõben a három-három továbbjutott regény verseng a képernyõn. A döntõben (2005. december 17-én) a két
legtöbb szavazatot kapott és a kiesettek közül vigaszágon a közönség által visszajuttatott harmadik közül választhatják
ki a nézõk a kedvencüket, „A Nagy Könyvet”.

2. A NAGY KÖNYV JÁTÉKBAN RÉSZTVEVÕ MÛVEKKEL KAPCSOLATOS EGYES SZABÁLYOK
minden magyarul megjelent regény részt vehet.
· AA versenyben
jelöltek
százas
egy szerzõ több regénye is bekerülhet.
· A tizenkettes listánlistájára
egy
szerzõnek
már csak egy (a legtöbb szavazatot kapott) mûve szerepelhet.
·
A szabályok teljes terjedelemben a www.anagykonyv.hu weboldalon találhatók meg.

3. A NAGY KÖNYV JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL MÓDJA
A játékban egyéni szavazatokkal részt vehet bármely olvasó (gyermek, felnõtt). A közösségek (például olvasókörök,
iskolai osztályok, családok) tagjai egyenként szavazhatnak.

A NAGY BAGOLY ORSZÁGOS DIÁKVETÉLKEDÕ:
JÁTÉK A JÁTÉKBAN KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
Játék a játékban – hiszen A Nagy Könyv maga is egy játék, ezen belül rendezzük meg a Nagy Bagoly országos televíziós
diákvetélkedõt. Olvasó emberek lévén úgy gondoljuk, a betûfalást sosem lehet elég korán kezdeni. A cél, hogy a
középiskolások közül is minél többen váljanak lelkes olvasóvá, minél többen ismerjék meg azt a borzongató érzést, hogy
a jó regényt tényleg nem lehet letenni; ezért is ragadjuk meg ezt a lehetõséget. A televízióban, interneten megindult
viták, beszélgetések, élménybeszámolók sodróak – A Nagy Könyv rengeteg embert megmozgat, reméljük, a Nagy
Bagoly is elõcsalja a diákok olvasó- és játékkedvét. Reményeink szerint sok Nagy Olvasóval, igazi Nagy Baglyokkal
találkozunk a nyári olvasótáborban és a televíziós döntõkben!
A Nagy Bagoly vetélkedõ meghirdetõi: Oktatási Minisztérium, Magyar Televízió, Könyvtárellátó Kht. Nagy Könyv
Programiroda, Magyartanárok Egyesülete, SuliNova Kht.
A Nagy Bagoly országos mûveltségi diákvetélkedõ két nagyobb egységbõl áll: a most kezdõdõ tavaszi fordulóból,
melynek végpontja a nyári olvasótábor, és az õszi-téli fordulóból, melyet a novemberi-decemberi televíziós döntõk zárnak.
(A nyári tábor egyúttal a következõ forduló elõkészítõje is lehet a résztvevõk számára.) A Nagy Bagoly tárgya az elsõ,
tavaszi fordulóban A Nagy Könyv játék- és rendezvénysorozat során a közönség által kiválasztott legnépszerûbb 100
regény. Az õszi-téli fordulókban és a televíziós döntõkben pedig már a Magyarországon 2005-ben 12 legkedveltebb
regény, melyek listája – az országos kampány nyomán – 2005. június 11-én alakul ki.
A Nagy Bagoly vetélkedõ játékos, ám ugyanakkor értõ, alapos olvasást feltételezõ formában közelít a könyvekhez,
az irodalmi élményhez. A vetélkedõ során fontos szempont a szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése.
A vetélkedõ mindvégig csapatverseny. A versenyzõk 3 fõs csapatokban indulhatnak.
A vetélkedõn minden középiskolás részt vehet.*
*A vetélkedõ tárgyát képezõ irodalmi anyagra való tekintettel elsõsorban a hagyományos, 14-18 éves középiskolás korosztály jelentkezésére
számítunk. Részt vehetnek azonban a hat és nyolcosztályos gimnáziumok alsóbb évfolyamainak diákjai is, abban az esetben, ha a három fõs csapatban
a csapattagok közül legalább egy a kilencedik vagy annál magasabb évfolyamra jár.

TAVASZI FORDULÓ:
2005. MÁJUS 1-TÕL MÁJUS 13-IG
A tavaszi forduló bemelegítõnek is tekinthetõ, összekötve azzal, hogy így a benevezõ csapatok versenyszerûen is részt
vehetnek a legnépszerûbb 12 könyv kiválasztásában, kampányaikkal megnyerve társaik szavazatait is kedvenc
regényüknek. A legtöbb iskolában március eleje óta található szavazóláda – a Nagy Könyv és a Nagy Bagoly tehát
együtt hív játékra, olvasásra, véleményformálásra minden diákot. A tavaszi forduló egy emlékezetes kampányhét
megszervezésével fontos színfoltja is lehet az iskolai életnek, ugyanakkor jó kiindulópont a nyári felkészülésre, a csapatok
kialakítására és az õszi-téli fordulókra. Ebben a fordulóban a tét: részvétel a nyári olvasótáborban.

A JÁTÉK RENDJE
A középiskolákban a vetélkedõre jelentkezõ 3 fõs csapatok a legnépszerûbb 100 könyv listájáról kiválasztják kedvenc
regényüket, és ahhoz egy két részbõl álló dolgozatot készítenek. Az elsõ rész (max. 4 oldal) egy irodalmi elemzés, a
választott regény értõ, élvezetes mûelemzése; a második rész egy kampányterv: hogyan népszerûsítenék, miért, kiknek,
stb. a választott regényt. E második részhez kapcsolódhat egy iskolai „fesztivál” – amely kampánynapok keretében
valósítható meg. A jelentkezõ csapatok május 1- május 13. között kampányolnak választott, kedvenc regényük mellett.

Tevékenységükrõl készítik el a „kampánydolgozatot” (max. 3 oldalban), mely tartalmazza terveiket, módszereiket, az
események, ötletek leírását – külön megjelölve ötleteiknél, terveiknél azt, hogy azokból mi és hogyan valósult meg
a kampányhét során.
Formai elõírások: a dolgozat mindkét részét szövegszerkesztõn megírva (1,5-es sortávolsággal, 12-es Times New
Roman betûtípussal, kb. 2500 n/oldal) kérjük leadni.

JAVASLATOK, ÖTLETEK A KAMPÁNYHÉT LEBONYOLÍTÁSÁHOZ:
a háromfõs csapatok megalakulása – egy-egy csapat köré valószínûleg több ember is szervezõdik, a kampány különbözõ
feladatainak megfelelõen (osztályokból, baráti társaságokból), így elképzelhetõ, hogy 6-8 fõ is dolgozik együtt
szerencsés lenne, ha iskolánként egy vagy több segítõ tanár koordinálná a csapatok munkáját
regény- és névválasztás: a csapat a könyv kiválasztása mellett esetleg ahhoz kapcsolódó hatásos nevet is kiötölhet
magának; mivel kampányról van szó, szlogenek is kellenek!
a kijelölt héten aktív munka, beosztva akár egyes szünetekre is:
az iskolarádió a szünetekben sugározhatja a csapatok reklámszövegeit, kérdéseit, felhívásait (melyeknek
értékelése a hét utolsó napján, a nagy döntõben is lehet)
a csapatok napilapokat készíthetnek a hét napjain
plakátozás az iskolában és esetleg a környéken (megbeszélés alapján), jelvények készítése, amit aztán a
„híveknek” osztogatni is lehet
az iskola bejáratánál vagy fontos pontján elhelyezett Nagy Bagoly Tábla: a benevezõ, kampányoló csapatok
könyvcímeinek felsorolásával, mellette sok kis mosolygós vagy szomorkodó arc, amiket az egyes címek után fel
lehet tûzni, aszerint, hogy aki olvasta a mûvet, szereti-e vagy sem (érdemes névvel ellátva kérni ezt) – a csapatok
a végsõ showmûsorban esetleg sorsolhatnak híveik közt valamit, ez is lehet a kampány része, vagy meghívottfelkért vendéget választhatnak regényük rajongói közül (persze, az ellentábor tagjai közül is kérhetnek vitapartnert!)
egy-egy nap egy-egy nagyobb szünete vagy akár egy órája is lehet egy-egy csapaté (egy óra 2 csapaté), amikor
mûsorukat bemutathatják (rádióban, filmen, színdarabbal, zenével, vitával, bármi ötlettel, kb. 20 percben)
nyilvános helyen, fórumon is lehet kampányolni, szimpatizálókat gyûjteni (pl. könyvfesztivál, könyvesbolt, mozi,
tér, stb.)
a hét zárásaként megszervezhetõ egy nagy közös esemény – pl.:
– teadélután kortesbeszédekkel, vitákkal, felolvasásokkal, ha az elején meghirdettek ilyet, akkor egy végsõ
szavazással is egybekötve
– éjszakai bentalvás az iskolában, a kedvenc regényekbõl felolvasó és beszélgetõs éjszaka
– találkozó megszervezése híres íróval, olvasóval, könyvbaráttal; beszélgetés a könyvekrõl

·
·
·
·
·
·
·

A dolgozat lényege, hogy meggyõzõ irodalmi elemzés alapján és a kidolgozott, (remélhetõleg, de nem feltétlenül)
megvalósított kampányterv alapján az adott regény mint kedvenc könyv mellett érveljen.
Terjedelmi korlát tehát: 4+3 oldal.
A dolgozatok beadási határideje: 2005. május 13. (péntek)
Középiskolánként a legjobb dolgozatot az iskolák a megyei pedagógiai intézethez továbbítják.
A megyei pedagógiai intézet bíráló bizottsága 2005. május 28-ig választja ki megyénként a legjobb, Budapesten
pedig a 6 legjobb dolgozatot.
A gyõztesek meghívást kapnak a Nagy Bagoly nyári olvasótáborba.
Eredményhirdetés legkésõbb 2005. június 6-ig, a www.anagykonyv.hu honlapon. A gyõztesek külön értesítést kapnak,
amely egyben meghívás a nyári Nagy Bagoly olvasótáborba.

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS
A Nagy Bagoly vetélkedõ további fordulóinak témája már A Nagy Könyv játék 12 legkedveltebb regénye. Ezeket a
közönség június 11-én egy televíziós mûsor keretében választja ki.

A további sikeres felkészülés és versenyzés érdekében a legnépszerûbb 12-es lista ismeretében a Versenybizottság
Segédkönyvet készít majd a versenyzõk számára, amelyet legkésõbb 2005. június 30-án jelentetünk meg a
www.anagykonyv.hu honlapon.
A Segédkönyv javaslatokat, tanácsokat, megközelítési módokat ad a 12 legnépszerûbb regény feldolgozásához, valamint
feladat és kérdéstípusokat, illetve konkrét kérdésköröket tartalmaz majd, melyek a következõ fordulókra való felkészülést
segítik.

A NAGY BAGOLY OLVASÓTÁBOR
Az olvasótáborban a tavaszi forduló gyõztesei vehetnek részt. Fontos azonban, hogy az olvasótábor nem kötelezõ és
nem is feltétele a további versenyzésnek! Bizonyos, hogy azok is eredményesen folytathatják a vetélkedõt, akiknek
nincs módjuk a táborozáson részt venni.
Az olvasótábor programokban gazdag szórakoztató együttlét, közös gondolkodás A Nagy Könyv játék legnépszerûbb
12 regénye kapcsán.
Az egyhetes tábor július hónap második felében, valamely magyarországi nyaralóhelyen lesz. Várható programok:
dramatikus játékok, mûelemzés, író-olvasó találkozó, rövid videóadaptációk készítése, mozizás, olvasókhoz méltó léhaságok.
A pontos helyszínrõl és az idõpontról a tavaszi forduló eredményhirdetésével egyidejûleg, június 6-án értesítünk minden
érdekeltet külön-külön és a www.anagykonyv.hu honlapon.

ÕSZI-TÉLI FORDULÓK
A második fordulóbeli sikeres részvételhez a jelentkezõknek jól kell ismerniük a tizenkét irodalmi alkotást, azok cselekményét,
szereplõit, struktúráját, valamint szerzõiket és a mûvek helyét az életmûben. Fontos az irodalmi mûveltség, az elemzõ
és összehasonlító képesség, a kommunikációs készség. Megbízható és alkotóan, kreatívan felhasználható ismeretanyaggal
kell rendelkezniük e mûvek irodalmi és más mûvészeti ágbeli vonatkozásaival, filmes, színházi és zenei feldolgozásaival,
képzõmûvészeti kapcsolódásaival, befogadástörténetével kapcsolatban. Kiemelkedõ szerepet játszik a jó szóbeli és írásbeli
kifejezõkészség, valamint a fantáziadús, játékos gondolkodás.

1./ ISKOLAI VÁLOGATÓ: 2005. szeptember 1.-október 1.
A nevezés feltétele egy újabb „kampánydolgozat” elkészítése. A versenyzõ 3 fõs csapatoknak (melyek lehetnek a
tavaszi forduló csapatai is, ám alakulhatnak újak is, hisz nem épül a második rész ilyen értelemben az elsõre, így új
olvasók is bevonhatók) ezúttal már a legkedveltebb 12 regény listáján szereplõ egyik mûvet kell kiválasztaniuk
dolgozatuk témájául. E feladathoz az egész nyár folyamán használhatják a www.anagykonyv.hu honlapon június 30-án
megjelenõ Segédkönyvet.
A www.anagykonyv.hu honlapon 2005. június 30-án megjelenõ Segédkönyv elvei és gyakorlati ajánlásai nyomán a
csapatok elkészítik kampánydolgozatukat.
A középiskolák a kampánydolgozatok alapján iskolánként egy csapatot neveznek a versenyre. A nevezést a dolgozat
csatolásával a megyei pedagógiai intézetnek küldik meg.
Nevezési határidõ: 2005. október 1. (szombat)

2./ MEGYEI DÖNTÕK – 2005. október 8. (szombat)
Megyeszékhelyeken, azonos idõben; idõtartam: 4 óra.
Lebonyolító és szervezõ: megyei pedagógiai intézetek, Magyartanárok Egyesülete.
Feladat: írásbeli teszt és esszékérdések A Nagy Könyv játék legnépszerûbb 12 regényébõl.
A központilag kidolgozott tesztsorokat, valamint az esszékérdés-sort, amelybõl a megyei versenybizottságok saját
döntés alapján választanak ki három-három címet, szeptember 15-ig kapják meg a megyei szervezõk.

A megyei bírálóbizottság részben a csapatok iskolai kampánydolgozata, részben pedig a megyei írásbeli fordulón
nyújtott teljesítmény alapján kijelöli a megyénként továbbjutó 2 legjobb csapatot, illetve Budapest fõváros esetében
a 8 legjobb csapatot.
A továbbjutókról a megyei pedagógiai intézetek írásban értesítik a Versenybizottságot, illetve egyidejûleg a csapatokat
is, azok iskolaigazgatói útján.
Értesítési határidõ: 2005. október 14. (péntek)

3./ ORSZÁGOS ÍRÁSBELI FORDULÓ – 2005. október 22. (szombat)
Lebonyolító és szervezõ: Könyvtárellátó Kht. Nagy Könyv Programiroda
Résztvevõk: a megyei, illetve fõvárosi fordulóból továbbjutó 46 legjobb csapat.
Helyszín: Budapest.
Feladat: írásbeli esszé- és tesztkérdések A Nagy Könyv játék legkedveltebb 12 regényébõl, illetve azok kapcsán.
A feladatokat a Versenybizottság állítja össze.
A feladatokat a csapattagok közösen dolgozzák ki.
A dolgozatokat a Versenybizottság bírálja el és kiválasztja a továbbjutó 18 legjobb csapatot.
Értesítési határidõ: 2005. október 28. (péntek)

4./ ORSZÁGOS SZÓBELI FORDULÓ – 2005. november 5. (szombat)
Lebonyolító és szervezõ: Könyvtárellátó Kht. Nagy Könyv Programiroda
Helyszín: Budapest.
Résztvevõk: az országos írásbeli fordulóból továbbjutó 18 legjobb csapat.
Feladat: szóbeli meghallgatás a Nagy Könyv játék legkedveltebb 12 regényébõl, illetve azok kapcsán.
Bíráló bizottság: 3 fõs, tanár-irodalmár zsûri. Továbbjut: a 8 legjobb csapat.
Eredményhirdetés a helyszínen.

5./ TELEVÍZIÓS FORDULÓK: 2005. november 20. és december 11. között hetente.
Két elõdöntõ, egy középdöntõ és döntõ.
Versenyforma: fordulónkénti kieséses vetélkedõ.
A feladatok témája A Nagy Könyv játék legkedveltebb 12 regénye.

ESEMÉNYEK, IDÕPONTOK – összefoglaló

TOP100 lista A Nagy Könyv játékban
A Nagy Bagoly tavaszi, iskolai fordulója, kampányhéttel
(irodalmi dolgozat + kampánydolgozat)
Irodalmi + kampánydolgozat leadási határideje
Eredményhirdetés a tavaszi fordulóban

április 23.
május 1-13.
május 13.
június 6.

TOP12 lista A Nagy Könyv játékban

június 11.

A Nagy Bagoly játék Segédkönyv megjelenése a honlapon
az õszi-téli fordulókhoz

június 30.

Folyamatos nyári felkészülés, internetes kapcsolat
Nagy Bagoly olvasótábor
Nagy Bagoly õszi-téli forduló 1., iskolai válogatók

június 30-szeptember 1.
július 2. fele (1 hét)
szeptember 1-október 1.

Õszi-téli forduló 2., megyei írásbeli döntõk
(Értesítés

október 8.
október 14.)

Õszi-téli forduló 3., országos írásbeli
(Értesítés

október 22.
október 28.)

Õszi-téli forduló 4., országos szóbeli

november 5.

Televíziós elõdöntõ 1.

november 20.

Televíziós elõdöntõ 2.

november 27.

Televíziós középdöntõ

december 4.

Nagy Bagoly televíziós döntõ

december 11.

A Nagy Könyv döntõ

december 17.

