
A kilencedik alkalommal elindított me-
seíróverseny a vártnál sokkal sikeresebb
volt, hisz rekordszámú pályázó küldte el
írását a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
felhívására. Ebben az évben is elérte cél-
ját a pályázat, amivel az iskolás korosz-
tályt kívántuk mozgósítani az írásra, ön-
kifejezésre, a mesélésre.

A 2012. április 3-án indult pályázatra
2012. május 2-áig lehetett beküldeni az
írásmûveket.

A felhívásra összesen 794 pályázó pá-
lyamûve érkezett a két korcsoportban. Az
I. (kicsik, 6–10 évesek) kategóriában 380
pályázó, a II. (nagyok, 11–16 évesek) ka-
tegóriában 414 pályázó indult. A tavalyi
évhez képest ez jelentõs növekedés:

Az idén is, a már bevált gyakorlat sze-
rint, a pályamûveket a könyvtár könyvtá-
rosaiból álló elõzsûri értékelte és válasz-
totta ki azt a 165 pályázatot, amit érde-
mesnek ítélt a szakmai zsûrihez való to-
vábbjutásra. A szakmai zsûri munkájá-
ban ebben az évben Szepes Erika és Rigó
Béla vett részt. Õk döntöttek a díjak oda-
ítélésérõl, a végleges díjazási sorrend fel-
állításáról. A pályázatok számának növe-
kedése a díjak számának növekedését is
hozta: 7-7 különdíj helyett 10-10-et osz-
tottak ki a két korcsoportban.

A beküldött mûvek minden évben új,
a korábbitól eltérõ képet adnak a gyere-
kek világáról, fantáziájukról, életszemlé-
letükrõl, gondolataikról, a változások
nyomon követhetõen megmutatkoznak.
Az idén nem volt fellelhetõ semmilyen
divatvonal, mint korábban pl. a Harry
Potter-történetek vagy a fantasy könyvek
világa. 

A pályázatok többsége a klasszikus
mesék típusába sorolható, amit a sci-fi tí-
pusúak, a fantázia, a tudományos képze-
let felé szárnyaló írások követnek. Ter-
mészetesen számos igaz történetet leíró,
nem is igazán a mese kategóriába 
sorolható alkotás érkezett, követve hûen
a verseny névadójának munkáit. Az írá-
sok visszatükrözik azt a valóságot, ami a
gyerekeket körülveszi, és ez keveredik
álmaikkal egy elképzelt mesevilágban.

A pályázati feltételek nem tartalmaz-
tak szigorú megkötéseket az idén sem. 
A kötetlen témaválasztás biztosította az
írások sokszínûségét. Területileg nem ha-
tároltuk be a pályázók körét, így tényle-
gesen országos versenyrõl beszélhetünk.
Az országhatáron is túljutott a felhívás,
hisz sok határon túli pályázó volt 2012-
ben is. 

Az idei tapasztalatok és eredmények
azt bizonyították, hogy érdemes folytatni
a munkát és meghirdetni évrõl évre ezt a
pályázatot. 

Az érdeklõdés, a diákok aktivitása
visszaigazolta az elvárásokat. Mind a si-
kere, mind a népszerûsége azt mutatja,
hogy ez jó kezdeményezés volt, a gyere-
kek élnek a megmérettetés lehetõségével,
igénylik azt, és lelkesedéssel vesznek
részt benne. ■
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IX. Janikovszky Éva mesepályázat, 2012

2011   2012 
I. kategória (6–10 év)   320    380
II. kategória (11–16 év) 348    414
Indult összesen (fõ) 668    794 

2011   2012 
Továbbjutott (I. kat.)      71      97
Továbbjutott (II. kat.)     73      68
Összesen (fõ) 144     165 


