
26  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. júl ius

a szakolvasók közé, és egyre többen töltik a ta-
nulás, kutatás közötti pihenõidõt a regények la-
pozgatásával. Nem véletlen, hogy Molnár Emõ-

ke, egyetemünk húszéves hallgatója nyerte a TOP
12 szavazás során a Magyar Nagylexikon Kiadó
által felajánlott 19 kötetes Nagylexikon-sorozatot.

A rendhagyó irodalmi bulira a könyvtári és az
egyetemi honlapon, A nagy könyv weboldalán, a
Litera irodalmi portálon hívtuk fel a figyelmet, és
a levelezõlistákon keresztül hívtuk meg az érdek-
lõdõket: a Budapesti Corvinus Egyetem minden
hallgatóját és oktatóját, a könyvtárak munkatársa-
it, a József Attila Kör, valamint a Szépírók társa-
sága tagjait.

Készítettünk a programsorozat színvonalához
illõ meghívókat, szóróanyagokat, saját plakátok-
kal is népszerûsítettük a rendezvényt (az egyetem
területén, a környéken, elsõsorban a Ráday utcá-
ban, valamint az Írók Boltjában). A programról a
Litera helyszíni beszámolót közölt, az esemény-
rõl dvd-felvételt és fotókat is készíttettünk.

Bízunk benne, hogy az õszre tervezett progra-
munk sikere hasonló lesz. Ezt a 12 nyertes re-
gény és a közgáz sikerlisták köré szeretnénk szer-
vezni, de ennek részletei természetesen ma még
nem publikusak. Most nyár van, a szabadságok
ideje, és reméljük, hogy minden vakációzó visz
magával egy jó könyvet is az útra. Ha néhányu-
kat erre a közgázon szerzett élmény inspirálta,
akkor érte el igazán munkánk a célját.

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-
uma támogatásával valósult meg. Elõadták: Parti
Nagy Lajos, hangaláfestõk: Sanyi (zenék) és Atesz
(hangtechnika), vizuális kíséret: Lee Unflyable és
Iris Lemonade (video).

Bevezetés
a szépirodalomba…

Kortárs irodalmi vetélkedõ
középiskolásoknak

Könyvtárunkban már hagyománya van annak,
hogy kortárs irodalmi vetélkedõt szervezünk kö-
zépiskolai tanulók számára. Immár negyedik al-
kalommal mérték össze tudásukat 2005. május
31-én a középiskolák tanulói, az ünnepi könyv-
hét keretében.

Mi motivált bennünket abban, hogy ilyen jellegû
vetélkedõt szervezzünk? Ennek sok és összetett oka
van; a teljesség igénye nélkül álljon itt néhány:
• A szépirodalom olvasásának háttérbe szoru-
lása.
• A kortárs irodalomtól való idegenkedés.
• Szûkebb hazánkban, Békés megyében kitûnõ
írók, költõk jelentetik meg jobbnál jobb kötetei-
ket (Kántor Zsolt, Grecsó Krisztián, Závada Pál,
Kiss Ottó, Kiss László), tehát vannak, akikre fel
kell hívni figyelmet.
•  Megyénk kiváló irodalmi folyóirattal büszkél-
kedhet (Bárka).
• A könyvtárnak éppúgy feladata a szépiroda-
lom közvetítése, mint a praktikus információk
eljuttatása.

A tapasztalatunk az, hogy a diákok nagyobbik
része nem olvas szépirodalmi mûveket, vagy ha
igen, akkor inkább csak kötelezõ olvasmányokat
(tisztelet a kivételnek). Azt gondoltuk, hogy ezen
változtatni kell, rá kell irányítani a figyelmet a
friss irodalmi alkotásokra, meg kell keresni azo-
kat a pontokat, amelyek segítségével kellõen
motiválhatók a gyerekek. Két ilyen motivációs
pontot gondoltunk: egyrészt a szûkebb hazánk,
megyénk irodalmi életével kell megismerkedni-
ük, másrészt a vetélkedés jó forma arra, hogy az
elolvasott mûvek belsõ értékké váljanak, további
izgalmat fejtsenek ki.

Így felvettük a kapcsolatot a Bárka címû iro-
dalmi, mûvészeti és társadalomtudományi folyó-
irat fõszerkesztõjével, Elek Tiborral, aki megörült
a felvetõdött ötletnek és vállalta, hogy õ és a lap
munkatársai zsûrizni fognak. Ezáltal olyan érde-
kes helyzet állt elõ, hogy az olvasás élménye
mellett a diákok találkozhattak a mûvek szerzõi-
vel, ami szintén nagy élményt jelentett, jelent a
számunkra.
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A versenyen háromfõs csapatok vesznek részt.
A vetélkedõ általában négy részbõl tevõdik össze.
A diákok kitöltenek egy 10–15 kérdésbõl álló
feladatlapot, melyen a Bárka címû lapról való
ismeretek, egyes írók, költõk életrajzi adatai, az
elolvasandó mûvekkel kapcsolatos kérdések sze-
repelnek. Ezt a feladatot villámkérdések követik,
majd az irodalmi mûvek alapján nagy, átfogó ér-
telmezéseket fejthetnek ki a csapatok. A verseny-
feladatok között szerepel könyvajánlás írása is,

ennek stílusát a gyerekek maguk választ-
hatják meg: fülszöveg, levél, tudományos
jellegû stb.

Az eredményhirdetés után megebédel-
tünk, majd egy rövid városnézés követke-
zett. Délután három órakor kezdõdött a
Bárka irodalmi délután, mely már teljesen
nyilvános rendezvény volt, városunk lakó-
inak részvételével.

Befejezésül néhány, a versenyzõktõl
származó vélemény:
„Jövõre is szívesen részt veszünk a verse-

nyen. A legjobb az volt, hogy a zsûri tagjai azon
költõk és írók voltak, akiknek mûveit közelebb-
rõl is megismerhettünk. Korrekt kérdéseket állí-
tottak össze.” Vagy: „Barátságos és közvetlen
volt, jövõre is részt szeretnénk venni a versenyen.”

Palkó Lajosné

könyvtárigazgató
Népek Barátsága Közmûvelõdési

és Iskolai Könyvtár
Battonya (Békés megye)

A 2005. évi gyõztes csapat
(Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula)


