Nagy olvasási kihívás a DEENK-ben!
Úgy tűnik, hogy 2014-hez hasonlóan az idei év is a netes kihívások éve lesz. Alig durrantak el az utolsó szilveszteri petárdák,
máris megjelent a Reading Challenge 2015. Ez azonban már a nevében is jelzi, hogy az internetes “őrületek” kitalálóinak végre
sikerült az Ice Bucket Challenge szintjéről elmozdulni - jó irányba.
A magyarul Nagy olvasási kihívásként emlegetett kezdeményezés
érdekes feladat elé állítja azokat, akik “bevállalják”: 50 különböző
szempont szerint kiválasztott könyvet kell elolvasni az év végéig.
Nem rossz ötlet, már csak azért sem, mert mindannyian ismerjük
azt az érzést, amikor nagyon olvasnánk, csak nem tudjuk mit, és jó
lenne, ha valaki ajánlana nekünk egy jó könyvet. A kihívás szempontjai ehhez adnak némi támpontot, és meg kell hagyni, igen
kreatívra sikeredtek: bár némelyikhez a legtöbben kapásból fel
tudunk sorolni pár művet, a többség olyan, melyhez tényleg igazi
kihívás könyvet találni. Ezekhez már elkél a segítség.
Ezen a ponton jönnek a könyvtárak a képbe, sőt szerepük annyira nyilvánvaló, hogy már-már gyanús, hogy az egészet miattuk találták ki (persze nem). Mert ugyan ki lehetne ebben a kérdésben jártasabb, mint azok, akik ezeket a könyveket feldolgozzák és őrzik?
A könyvtárosoknak végső soron az a munkája, hogy ilyeneket tudjanak, és ha kell, segítsenek. Mi sem természetesebb tehát, hogy a
DEENK az elsők között csatlakozott ehhez a valóban hasznos kezdeményezéshez.
A DEENK kihívása
A könyvtárak szerepvállalásának módja szintén elég magától értetődő: könyvajánlókat kell készíteni az egyes szempontokhoz. Mi
annyit csavartunk a dolgon, hogy a listákat nem egyszerre, hanem heti adagokban tesszük közzé. Szerdánként 10.00 órakor a DEENK
Facebook-oldalán létrehozott eseményben jelentjük be az új ajánló-listát (már az ötödiknél tartunk!). A soron következő szempont
ráadásul mindig “meglepetés”, előre nem lehet tudni, melyik lesz az. Így várhatóan egész évre kitart a lelkesedés és az izgalom.
Nem csak nyomtatott könyvek
A szempontokként 30-35 könyvet tartalmazó listákat a lehető legnagyobb alapossággal
készítjük el. Célunk, hogy mindenki találjon magának megfelelő könyvet, és mindenki meg
is találja, amit keres. A listákban a könyvek borítója és adatai (cím, szerző) mellett éppen
ezért a fülszöveg is megtalálható. A könnyebb hozzáférést pedig egy kis könyv ikon segíti,
amely közvetlenül a kölcsönözhető példányokhoz vezet. De nem csak a nyomtatott könyvek
szerelmeseire gondoltunk: hasonló ikonok vezetnek a kölcsönözhető ilm, hangoskönyv és letölthető e-könyv formátumokhoz is.
Ki is vannak állítva
A listán szereplő könyvek egy-egy példányát a főépületben található könyvtár hangos olvasójában külön ki is válogatjuk. Az éppen
aktuális lista példányai egy tárlón várják olvasóikat, míg a többiek az erre kialakított polcon sorakoznak. A DVD-k és hangoskönyvek a
Kenézy Könyvtár előterében vannak kiállítva.
Pontok és ajándékok
A kihívásban való részvétel már önmagában élmény, de mi még izgalmasabbá szeretnénk tenni azzal, hogy a legkitartóbbakat - természetesen könyvekkel és olvasással kapcsolatos - ajándékokkal jutalmazzuk. Ehhez a máshol már jól bevált pontgyűjtő módszert vetettük
be. A könyvekhez jár egy könyvjelző, melynek a hátoldalán „listázni” lehet a teljesített szempontokat és a hozzájuk tartozó címeket, ezt
a könyvtárosok egy-egy kis matricával „hitelesítik”. Az ajándékok a legtöbb matricát összegyűjtőkre várnak év végén.
Mindenképpen érdemes tehát részt venni ebben a kihívásban, ha másért nem, hát azért, mert olvasni jó!
Petró Leonárd
Köszönettel várjuk észrevételeiket az info@lib.unideb.hu címre, melyekkel hozzájárulhatnak a Könyvtár fejlesztéséhez, szolgáltatásaink
megújulásához!
Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink elérhetők a DEA-ban.
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