
Tizenöt éve már, hogy a Németi Ferenc
Városi Könyvtárban február hónapban
meghirdetjük 4., 5., 6. osztályos gyerme-
kek részére a Bölcs bagoly vetélkedõt.

Célunk az, hogy játékos vetélkedõ 
keretében a gyerekeket a kézikönyvek,
lexikonok használatára ösztönözzük. Azt
találtuk ki, hogy négy héten keresztül
hétfõi napokon kapnak egy feladatlapot,
amelyet csak úgy tudnak megoldani, ha
lexikonokat, kézikönyveket, szótárakat
vesznek igénybe. A változatos feladatla-
pokon található: 

• fogalmak meghatározása, 
• idegen szavak vagy kifejezések jelen-
téseinek kikeresése,
• rokon értelmû szavak keresése,
• adatok keresése híres személyekrõl,
• idegen országok fõvárosainak megta-
lálása,
• szólások és közmondások magyarázata,
• egy-egy íróhoz könyvcímek keresése,
• egy-egy könyvcímhez az író megtalá-
lása,
• évszámokhoz események vagy sze-
mélyek kapcsolása,

és sorolhatnánk még a különbözõ kérdé-
seket.

A megoldott feladatlapokat az aktuá-
lis hét péntekjéig kell leadniuk a gyere-
keknek.

A verseny a kitartástól is szól, mert
elkezdeni mindig könnyûnek tûnik, befe-
jezni és végigdolgozni már nem olyan
egyszerû. Minden héten idõt kell szánni-
uk arra, hogy egy-egy délután beüljenek
a könyvtárba és böngésszék a feladatok
megoldásához szükséges könyveket.

A nyeremény azonban kecsegtet,
ugyanis a megszerzett pontok alapján ér-
dekes bagolycímeket lehet nyerni. Ezek a
következõk: „Bölcs Bagoly”, „Tudós Ba-
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goly”, „Legbölcsebb Bagoly”, s végül a
legeslegnagyobb tudással rendelkezõ cím
a „Legtudósabb Bagoly”. Aki minden
feladatlapot megold a verseny során, az
minimum „bölcs” lehet, s a következõ
évben hajthat a magasabb fokozatért.

A gyerekek heti rendszerességgel
jönnek a könyvtárba, kérdeznek, kutat-
nak, keresnek és jegyzetelnek. Bensõsé-
ges viszonyba kerülnek a könyvtárosok-
kal. Sokat beszélgetünk, de közben saját
véleményüket formálva emberismeretté
és helyzetismeretté lehet alakítani a cse-
vegést.

Öröm nézni, amikor például szerzõ-
höz keresnek könyvcímeket és a polcról
levéve a regényeket azon versenyeznek,
hogy ki több tud címet leírni.

A négyhetes versenyt a bagoly buli
zárja, melyet nagyon várnak a gyerekek.
Ennek az eseménynek sajátos forgató-
könyve van. Megérkezéskor egymás sze-
mébe nézve „hu” köszönéssel üdvözlik
egymást a résztvevõk. Ezt követõen min-
denki elénekli a bagolyindulót, és egy rö-
vid játékos kvíz-kérdéskör után, ahol
cukrot is lehet kapni a jó válaszért, ki-
osztják a korábban említett bagolycíme-

ket és a hozzájuk tartozó ajándékok. 
A jutalmat és a bagolycímet átvevõ diá-
kok egymást újra „hu”-val köszöntik.

A bagolyigazolvány ezt követõen iga-
zolja, hogy tulajdonosa milyen minõsí-
tést kapott.

Tizenöt év alatt a
verseny népszerû lett.
A játékból kinõtt 7., 8.
osztályos gyerekek is
kérik, hogy részt ve-
hessenek rajta, aminek
nagyon örülünk, s kö-
zülük azoknak, akik az
évek során a legkitar-
tóbbak, a „Vén Bagoly”
címet adományozzuk.

E hosszú idõszak
alatt volt néhány gim-
nazista diák is, aki ne-

gyedik elemitõl kezdve minden évben ki-
töltötte a feladatlapokat. Az õ jutalmuk
az volt, hogy a „Vénséges vén Bagoly”
cím birtokosai lehettek. A „fiatalabb”
baglyok mindig nagy tisztelettel néznek
az idõsebbekre, követendõ példát látnak
maguk elõtt.

Ebben a jubiláló tizenötödik évben
hetvenöt tanuló vett részt a bagoly bulin,
ennyien vállalkoztak arra, hogy végig-
dolgozzák a négyhetes versenyt. Ennyi
gyerek vállalta, hogy nem számítógépen
keresgél a feladatok megoldásáért, ha-
nem használja az Idegen Szavak Szótárát,
belenéz az Új Magyar Életrajzi Lexikon-
ba, kinyitja a Szinonima vagy a Magyar
Értelmezõ Kéziszótárt, böngészi a Ma-
gyar Szólások és Közmondások s a Világ
országai címû könyveket.

Mindezt egy játékos bagolycímért, de
közben azért a tudásért, az ismeretszer-
zésért, vidáman és felszabadultan.



S mi ebben az öröm nekünk, könyvtá-
rosoknak? Mindenképpen az, hogy sok
gyereket tudunk megnyerni annak, hogy
bejöjjenek a könyvtárba, s látjuk, milyen
lelkesen és szorgalmasan búvárkodnak a
könyvekben. Ráadásul megtanulnak va-
lamit játékos formában. A bagolyverseny
azt is bizonyítja, hogy gyerekek mennyi-
re partnerek egy játékos formához és
mennyire élvezik, ha átélhetnek egy más
világot. A bagoly buli nekünk a min-
dennapokat színezõ, vidám programot je-
lenti.

Sok év után, ha találkozom egy már
felsõbb iskolába járó egykori kisdiákkal
és megkérdezi, Csilla néni, még mindig
tetszenek csinálni a bagolyversenyt, mert
az olyan jó volt, akkor boldog vagyok,
mert látom, hogy az egykori élmény nem
múlt el, õ kötõdik a könyvtárunkhoz, ami
igazolja, hogy szükség van ránk. Szükség
van bensõséges, emberközeli cselekvé-
sekre.

Végezetül, talán nem véletlen, de
könyvtárunknak kialakulóban van egy
szép bagolygyûjteménye. Mi is vásárol-
juk, de az olvasóktól is kapjuk a tudás
jelképeit. Néha kellemes meglepetésként
ér bennünket, hogy világot járó olvasóink
bárhol az utazásuk során meglátnak egy
baglyot, ránk gondolnak, és elhozzák ne-
künk ajándékba. Ezzel örömet szereznek
kis versenyzõinknek, és ez nekünk is
visszaigazolást jelent. ■
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