
Bevezetés a szépirodalomba
– Kortárs irodalmi vetélkedõ középiskolásoknak –

A Battonyai Népek Barátsága Közmûvelõdési és Iskolai Könyvtárban a negyedik alka-
lommal rendezték meg a kortárs irodalmi vetélkedõt. Az ünnepi könyvhét keretében
2005. május 31-én megtartott vetélkedõ célja az olvasás, az irodalom iránti érdeklõdés
felkeltése volt. Tapasztalatunk szerint a szépirodalom – különösen a kortárs irodalom
– iránti érdeklõdés csökken. Ugyanakkor szûkebb hazánkban, Békés megyében kitûnõ
írók, költõk jelentetik meg jobbnál jobb köteteiket (Kántor Zsolt, Grecsó Krisztián,
Závada Pál, Kiss Ottó, Kiss László) és olyan kiváló irodalmi folyóirattal büszkélkedhe-
tünk, mint a Bárka.

A tapasztalatunk az, hogy a diákok nagyobbik része nem olvas szépirodalmi mû-
veket, ha igen, akkor inkább csak kötelezõ olvasmányokat. Azt gondoltuk, hogy ezen
változtatni kell, fel kell hívni a figyelmet a friss irodalmi alkotásokra, meg kell keresni
azokat a pontokat, amelyek segítségével a tanulók érdeklõdését felkelthetjük. Meggyõ-
zõdésünk, hogy tanulóinknak mindenekelõtt meg kell ismernie megyénk irodalmi éle-
tét és a vetélkedõk jó lehetõséget biztosítanak arra, hogy az olvasott mûvek további ér-
deklõdést váltsanak ki.

A fentiek érdekében felvettük a kapcsolatot a Bárka címû irodalmi, mûvészeti és
társadalomtudományi folyóirat fõszerkesztõjével, Dr. Elek Tiborral, aki megörült a
felvetõdött ötletnek és vállalta, hogy munkatársaival elvállalják a zsûrizést. Így a diá-
kok találkozhattak a mûvek szerzõivel, ami szintén nagy élményt jelentett, jelent a szá-
munkra. 

A versenyen 3 fõs csapatok vettek részt. A vetélkedõ menete általában négy rész-
bõl tevõdött össze. A diákok kitöltöttek egy 10-15 kérdésbõl álló feladatlapot, melyen a
Bárka címû lapról való ismeretek, egyes írók, költõk életrajzi adatai, az elolvasandó
mûvekkel kapcsolatos kérdések szerepeltek. Ezt a feladatot villámkérdések követték,
majd az irodalmi mûvek alapján nagy, átfogó értelmezéseket fejtettek ki a csapatok. A
versenyfeladatok között szerepel könyvajánlás írása (fülszöveg, levél, tudományos
elemzés stb.) is, ennek stílusát a tanulók maguk választhatták meg. Az eredményhir-
detés után ebéd, majd rövid városnézés következett. 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 versenyen”, „A legjobb az volt, hogy a zsûri tagjai
azon költõk és írók voltak, akiknek mûveit közelebbrõl is megismerhettük”, „Szeret-
tünk részt venni a versenyen.”
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