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rületi szógyûjteménynek a beépítésében össze-
hangoltságra van szükség. Az OSZK ezt úgy
oldja meg, hogy az összes szakterület ilyen jellegû
igényét, javaslatát egy munkatárs gyûjti össze.

Cserbák András az MTA-ban négy éve hasz-
nált Aleph és a Relexszel kezelt Köztaurusz
együttes használatának gyakorlatáról számolt be.
Megemlítette, hogy talán erõs közmûvelõdési jel-
lege miatt is alkalmazzák kevéssé szakkönyvtárak
a tezauruszt, remélhetõen a közeljövõben várható
bõvítések ezen érezhetõen segíteni fognak.

Bartos Éva bejelentette, hogy a Könyvtári
Intézet Fejõs Lászlót, az ETO-kiadás7 koordiná-
torát bízta meg a tezaurusz gondozásával és az
ezzel kapcsolatos összes teendõ ellátásával.
Értelemszerûen a tezauruszhoz kötõdõ infor-
mációk is az intézet internetes oldalára kerül-
nek majd át.

Fejõs László–Ungváry Rudolf

Hivatkozások:
1 OSZK-tezaurusz/Köztaurusz. Az Országos Szé-
chényi Könyvtár és a közmûvelõdési könyvtá-
rak átfogó tezaurusza : 3.1 változat. Fõszerk.
Ungváry Rudolf ; [közr. a] Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete és az Országos Széchényi Könyv-
tár – Budapest: MKE, OSZK, 2000–.
2 Ungváry Rudolf: Az OSZK-tezaurusz és a KÖZ-
TAURUSZ. In: Könyvtári Figyelõ, Új folyam
11. (47.) évf. 2001. 1. szám. p. 11–40. http://
p r i m u l a . o s z k . h u / k i a d v a n y / k f / 2 0 0 1 / 1 /
ungvary.html
3 Ungváry Rudolf: Tezauruszkezelõ programok
és a RELEX. In: Tudományos és Mûszaki Tájé-
koztatás, 48. évf. 2001. 1. sz . p. 3–16. http://
tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1620
&issue_id=26
4 OSZK-tezaurusz/Köztuaursz. Megtekinthetõ
verziók. HTML-változat. http://mek.oszk.hu/
00700/00769/
5 Köztaurusz. Karbantartás és fejlesztés.
[2001.04.07.] (online) http://www.mvkkvar.hu/
koztaurusz.php
6 Gáncsné Nagy Erzsébet, Lengyel Mónika: Kö-
vetkezetes tartalmi feltárás szoftvercsere mellett?
A Köztaurusz használata a gyõri Kisfaludy Károly
Megyei Könyvtárban. In: Tudományos és Mûsza-
ki Tájékoztatás, 53. évf. 2006. 7. sz . ?–??. p.
7 Egyetemes Tizedes Osztályozás. UDC Publ.
No. P057. 1–3. köt. Budapest: Országos Széché-
nyi Könyvtár, 2005.

„Az úgy volt…”
Janikovszky Éva meseíró

pályázat 2004–2005
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár ez ideig két
alkalommal hirdette meg a népszerû írónõ nevé-
vel fémjelzett meseíró pályázatot, amelynek cél-
ja egyrészt tisztelgés az írónõ munkássága elõtt,
másrészt a gyerekek alkotótevékenységének ösz-
tönzése, készségeik fejlesztése, irodalomszerete-
tük növelése.

A pályázat szervezõi két kategóriában várták
a 6–10 éves gyerekek és 11–16 éves fiatalok
írásait, akiknek az irodalom felé való fordulását
ezzel is támogatni, az írás-olvasás iránti igényü-
ket növelni szerették volna. Az eredeti szándék
szerint az elsõ pályázati kiírás budapesti diákok-
nak, míg a második a budapestieken kívül négy
határon túli magyar település diákjainak is szólt.
Az érdeklõdés azonban olyan mértékû volt más
városokból és településekrõl mind a határokon
belül, mind kívül, hogy ettõl a pályázati megkö-
téstõl el kellett tekinteni.

A legfeljebb öt gépelt oldalnyi beküldött pá-
lyamûvek bármilyen témájúak lehettek, mûfaji
megkötés vagy korlátozás nélkül. A postai úton
beérkezõ pályázatokat a Központi Könyvtár cí-
mére küldték be a versenyben részt vevõk. A
pályázatok elkészítésére hat hét állt rendelkezés-
re a meghirdetéstõl a beadási határidõig.

A pályázat meghirdetésére sajtótájékoztatón
került sor. A kiírás népszerûsítésére négyszínnyo-
mású plakát és szórólap készült, amely a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtáraiba és
azokon keresztül az egyes kerületi iskolákhoz,
oktatási és kulturális intézményekhez jutott el.
A fõvárosi mozik elõcsarnokában felállított ki-
vetítõkön keresztül hat héten át naponta több al-
kalommal vetítették a felhívást. Különbözõ rádi-
ók és tévécsatornák mûsoraikban foglalkoztak a
pályázattal beszélgetések és riportok során.

A beérkezett írásokat könyvtárosokból álló
elõzsûri bírálta el és juttatta el a kiválasztottakat a
szakmai zsûri tagjaihoz. A szakmai zsûri tagjai
2004-ben Tóth Krisztina, Nógrádi Gábor, 2005-
ben Tóth Krisztina és Rigó Béla, a gyerekek köré-
ben már ismert és népszerû szerzõk voltak. Az õ
véleményezésük és ítéletük alapján született dön-
tés a díjak odaítélésérõl.
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Az eredményhirdetésre és a díjkiosztásra mind-
két alkalommal ünnepélyes keretek közt került sor
a Wenckheim-palota nagy báltermében, ahol mû-
sorral és egy kis vendéglátással lett a rendezvény
még színesebb, emlékezetesebb.

A 2005-ös pályázati felhívásra 434 pályamû
érkezett 388 pályázótól. A 6–10 évesek kategó-
riájában 218 pályázó 246 pályázattal vett részt.
A 11–16 évesek kategóriájába 170 pályázó 189
pályázatot küldött. Az elõzsûrizés az elsõ kate-

góriából 48, a másodikból 34 pályázatot juttatott
a szakmai zsûri elé, amely döntött a díjakról, a
díjazott írásokról. Egy elsõ díj, két második díj
és három harmadik díj született mindkét kategó-
riában, valamint tíz különdíj az elsõ csoportban
és hét a másodikban.

A meseíró verseny a határon kívüli magyar
diákokat is mozgósította, és szép számmal in-
dultak írásaikkal a megmérettetésen. A számok
tükrében ez 121 pályázót jelentett.

Az írásmûvek tematikailag igen színesek,
széles skálájúak, a hagyományos mesetémáktól
a mindennapi életünk bemutatásáig, a kis szer-
zõk életének egy-egy eseményét megörökítõ le-
írásig. Sokan rajzaikkal illusztrálták pályázatu-
kat, míg néhányan „illusztrációkkal ellátott köny-
vecske” alakban küldték be mûveiket.

A meseíró pályázat mind a két alkalommal
sikeres volt, megfelelõ érdeklõdés követte a gye-
rekek és a felnõttek részérõl egyaránt a meghir-
detéstõl a díjkiosztásig. Az eddigi sikere és nép-
szerûsége azt mutatja, hogy jó kezdeményezés,
igény van rá, ösztönzõ erõvel bír, és egyben
aktivizálja az iskolás korosztályt, alkotókedvét
és fantáziáját.

2006-ban a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
újra meghirdette a meseíró pályázatot, egyrészt
az eddig szerzett jó tapasztalatok és eredmények
alapján, amelyek visszaigazolták az elvárásokat,
másrészt az idei pályázat meghirdetésének kü-
lönleges aktualitását az is adja, hogy az írónõ,
akinek munkássága és emléke elõtti tiszteletün-
ket ezzel is ki szeretnénk fejezni, 2006. április
23-án lenne 80 éves.

A 2006. évi pályázatról

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár által 2006.
április 21-én meghirdetett és 2006. május 25-én
zárult Janikovszky Éva meseíró pályázat ez al-
kalommal is sikeres volt. A felhívásra összesen
269 pályázó 301 pályamûve érkezett a két kor-
csoportban. Az I. kategóriában 161 pályázó 175
mûvel, a II. kategóriában 108 pályázó 126 mû-
vel indult.

A pályamûveket a könyvtár munkatársaiból
létrehozott bizottság elõzsûrizte, amely összesen
83 pályázatot (6–10 éves korosztály: 46 fõ 47
pályamunka és 11–16 éves korosztály: 35 fõ 36
pályamunka) tartott a szakmai zsûri elé tovább-
jutásra alkalmasnak.

A szakmai zsûri munkájában ebben az évben
is Tóth Krisztina és Rigó Béla vett részt, akik
döntöttek a díjak odaítélésérõl, a végleges sor-
rend felállításáról.

A támogatók lehetõvé tették, hogy mind a
díjak, mind a díjazott mûvek számát növeljük.
Így kerülhetett sor a két kategóriában négy elsõ,
öt második, hat harmadik díj és tíz különdíj
odaítélésére, amelyek átadására 2006. június 16-
án délután került sor a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Központi Könyvtárának nagy bálter-
mében.


