
X. Janikovszky Éva 
meseíró-pályázat 
a Fõvárosi Szabó Ervin 
Könyvtárban

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár 2013.
március 25. és április 25. között immár
tizedik alkalommal hirdeti meg a
Janikovszky Éva meseíró-pályázatot „Az
úgy volt…” címmel. A felhívás célja ket-
tõs: részben a mai iskolás nemzedék
önálló alkotótevékenységének ösztönzé-
se, részben pedig tisztelgés a tíz éve el-
hunyt írónõ, Janikovszky Éva elõtt.  

A meseíró pályázat azoknak a gyere-
keknek szól, akik nemcsak mások törté-
neteit olvassák érdeklõdéssel, hanem sa-
ját maguk is szívesen írnak. A személyes
élményeken, fantázián, kreativitáson ala-
puló történetmesélés a gondolatok meg-
fogalmazására, rendszerezésére szolgál,
ami nyelvi rendszert és gazdag kifejezõ-
készséget feltételez. Az ország legna-
gyobb közkönyvtára fontos feladatának
tekinti a fiatal nemzedék önálló alkotóte-
vékenységének támogatását és ezen ke-
resztül az irodalom megszerettetését is.

A jubileumi pályázat mellett Jani-
kovszky Éva halálának tizedik évforduló-
ja alkalmából az életmûvet gondozó 
Móra Kiadó vándorkiállítást rendez,
amelyet 2013. május 15. és június 3. kö-
zött a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtárában mutatnak be. 
A tárlaton az írónõ könyvei, naplórészle-
tei és fotói mellett többek között írógépe
és gyermekkori naplóinak részletei is
megtekinthetõk lesznek. 
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Tu d j o n  r ó l a

„Az úgy volt…”

Amit a X. Janikovszky Éva
meseíró pályázatról tudni kell…

• A 2013. évi meseíró pályázat 2013.
március 25-én indul és április 25-én
zárul a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárban.
• A pályázók a korábbi gyakorlatnak
megfelelõen két kategóriában indulhat-
nak: 
I. korcsoport: 6–10 évesek és II. korcso-
port: 11–16 évesek.
• Tematikai megkötés nincs, bármilyen
témát választhatnak a pályázók.
• Terjedelemi megkötés: maximum öt
A/4-es gépelt oldal lehet a pályázat. 
• Csak a nyomtatott formában készült
pályamûvek vehetnek részt a versengés-
ben.



• Pályázni az ország határain belüli és
határain kívüli településekrõl is lehet. 
• Minden pályázó csak egy, nyomtatás-
ban még meg nem jelent írással indulhat.
• A pályamûvek benyújtása: 
Postai úton a FSZEK Központi Könyvtár
címére (1088 Budapest, Szabó Ervin tér
1.) vagy e-mailen a titkar@fszek.hu
címre kell beküldeni, vagy személyesen a
FSZEK Központi Könyvtár átriumában
megtalálható gyûjtõládába lehet bedobni.
A pálya-mûvek a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár valamennyi tagkönyvtárában is
leadhatók. 
• A pályázatokon és a borítékokon min-
den esetben pontosan fel kell tüntetni a
pályázó nevét, életkorát, e-mail címét, az
iskola nevét, címét, e-mail címét. A pos-
tán érkezõ pályázat borítékára kérjük
ráírni: „Meseíró pályázat”.
• A pályamûveket nem küldjük vissza, és
nem õrizzük meg.
• A pályázatok beadási határideje: 2013.
április 25.
Legkésõbb 2013. április 25-én postára
adott vagy 2013. április 25-én 24:00
óráig e-mailen elküldött pályázatokat
fogadunk el!
• A beérkezett írások az elõzsûrihez
kerülnek, a továbbjutókat a szakmai zsûri
értékeli.
• A pályázattal kapcsoltban mindenféle
kiértesítés e-mailen történik 2013. május
15-étõl.
• A verseny záró programjára, az ün-
nepélyes eredményhirdetésre 2013.
május 31-én, pénteken, 14 órakor kerül
sor a FSZEK Központi Könyvtárban,
ahová a szakmai zsûrihez továbbjutott
pályázókat hívjuk meg. 
• A meseíró pályázat díjai könyvjutal-
mak.

• A verseny díjai: mindkét korcsoportban
egy I. díj, két II. díj, három III. díj és hét-
hét különdíj. 
• A 2013. évi pályázat az Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával kerül
megrendezésre. ■
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KIS KRISZTIÁN BÁLINT

A szó hatalma
– Cserfalvi Katalinnak –

Egy könyv vagyok

a sok közül egy polcon;

sorvezetõm a bekezdés meg a fejezet.

De ha kézbe veszel,

magamtól nyílok meg

s máris potyognak belõlem

a gondolatok;

ha idézel, röpülnek.

A szavakká lecsupaszított mondatok

sem élettelenek egészen;

lelkedben szunnyadnak,

s ha megidézed,

izzani kezdenek;

simogatnak, becéznek meg átölelnek,

meg- s elégetnek egészen.

A benned lakó szavak

kimondott-kimondatlan mondatokká

meg tiltott-titkos gondolatokká

olvadnak össze

s lángra lobbantják a világot,

majd merõben újat teremtenek.

A könyv vagyok –

egyetlen tétel az indexen.

Szolnok, 2013. január 16.


