
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár 2011. áp-
rilis 1. és április 30. között hirdette meg „Az
úgy volt…” címmel a Janikovszky Éva nevét
viselõ meseíró pályázatot. Szám szerint ez
már a nyolcadik ilyen megmérettetés volt,
amely megmozgatta az írást szeretõ diáko-
kat országhatáron innen és túl. Az ez évi 
versenyrõl elmondható, hogy sikeres volt,
népszerûsége töretlen. Az idei versenyre a ta-
valyi rekordszámot megközelítõ számú pá-
lyázó küldte be hosszabb-rövidebb írását 
annak ellenére, hogy most is volt az a meg-
szorítás, hogy egy pályázó csak egy írással
indulhat a versenyen. Így mindenképpen le-
vonható az a következtetés, hogy a pályázat
elérte kitûzött célját: a mai iskolás nemzedék
önálló alkotótevékenységének ösztönzése,
írás- és kifejezõ készségük fejlesztése, iroda-
lom iránti szeretetük növelése.

Mind az elõzsûri, mind a szakmai zsûri
véleménye az volt, hogy a korábbiakhoz ké-
pest több volt a mai élethelyzeteket bemuta-
tó történet. Másik megállapítás a területi le-
fedettségre vonatkozik. Elmondható az idei
pályázatról, hogy egy igazi országos ver-
senyrõl van szó, hisz a pályázók nagy része
nem fõvárosi diák volt. Indultak pályázók
Romániából és Szlovákiából is ezen a verse-
nyen. Ugyancsak megfigyelhetõ egy folyto-
nosság a verseny történetében, szép számmal
küldték be olyanok is az írásaikat, akik a ko-
rábbi versenyeken már indultak, esetleg díja-
zottak is voltak.

A verseny menete most is a már kialakult
ütemben és módon történt: a beérkezett írá-
sokat könyvtárosokból álló elõzsûri bírálta el

és juttatta el a kiválasztottakat a szakmai
zsûri tagjaihoz. 2011-ben Szepes Erika és Ri-
gó Béla bírálta el a mûveket szakmailag, az
õ véleményezésük, döntésük alapján szüle-
tett meg a díjak odaítélése. Az eredményhir-
detés és a díjkiosztás ünnepélyes keretek
közt a Wenckheim-palotában történt, ahová a
szakmai zsûrihez továbbjutott 144 pályázó
kapott meghívást. Az idei díjak is hagyomá-
nyosan könyvjutalmak, kategóriánként egy
elsõ, két második és három harmadik díj, va-
lamint a két kategóriában összesen 14 külön-
díj átadására került sor.

A pályázat meghirdetése és lebonyolítása
külsõ támogatók nélkül ebben az évben sem
valósulhatott volna meg. A Nemzeti Kulturá-
lis Alap támogatásán túl a Janikovszky Éva
Irodalmi Alapítvány és a Móra Kiadó nyúj-
tott támogatást.

Az eredmények és a tapasztalatok alapján
azt mondhatjuk, hogy a 2011. évi meseíró
pályázat sikeres volt, megfelelõ érdeklõdés
kísérte a gyerekek, a felnõttek és a sajtó/mé-
dia részérõl egyaránt, a meghirdetéstõl a díj-
kiosztásig. 

Terveink szerint 2012-ben ismét meghir-
detjük ezt a versenyt, immár kilencedik alka-
lommal. ■
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Az idei pályázat a számok tükrében

I. kategória (Kicsik: 6–10 év) 
320 pályázó 
Továbbjutott kicsik 
71 pályázó 

II. kategória (Nagyok:11–16 év) 
348 pályázó 
Továbbjutott nagyok 
73 pályázó 

Indult összesen
668 pályázó 
Továbbjutott a szakmai zsûrihez összesen
144 pályázó 




