tíz évet a Bolond Helga címû darab bemutatásával (miközben a szegedi cukrászgyilkosság ihlette)? S a párizsi Round Point színház vajon
miért mutatta be 2001-ben a Vizsgálat a rózsák
ügyében címût? S hány nyelvre fordították le
mûveit. És persze az elmaradhatatlan foci. Mert
hát Darvasi László Európa-bajnok lett az íróválogatottal. S A titokzatos világválogatott címû
kötete is a fociról szól.
Egyvalamit felejtettem el megkérdezni: vajon
hányszor olvasható mûveiben összesen a könyvtáros szó? Mert hogy kulcsszó, az biztos. Azt
hiszem, megpróbálom megszámolni. S ha legközelebb jönne, elmondom, hol tartok a számolásban. Mert hát olvasásra csábultam. Természetesen...
Rendezvényünket Nyerges Benjámin, a városi oktatási és mûvelõdési bizottság elnöke nyitotta meg, az Arany János Általános Iskola házi
népdalversenyének gyõztesei mûködtek közre.
Köszönjük a szponzorok: Szépírók Társasága, Izsáki HELIBOR Kft., Zefír Cukrászda, Új
Kun-Majsa, Catel TV, www.majsainfo.hu, Szegedi Városi Televízió, Petõfi Népe támogatását.
Györffy Gabriella

V. Janikovszky Éva
meseíró-pályázat
A 2008. május 23-ai ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
„Az úgy volt…”címmel immár ötödik alkalommal meghirdetett meseíró pályázata.
A verseny záró programjára a központi könyvtár termeiben került sor, ahová a szakmai zsûrihez továbbjutott közel kétszáz pályázót hívták
meg. Nagy érdeklõdés kísérte mind a versenyt,
mind pedig a verseny díjkiosztó ünnepségét. A
termek zsúfolásig megteltek az ország minden
részébõl érkezett izgatott diákokkal és az õket
kísérõ szüleikkel.
A díjkiosztó Fodor Péter fõigazgató megnyitójával kezdõdött, aki felvázolta a pályázat történetét, az indulás körülményeit, az eddigi tapasztalatokat, és köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatást nyújtottak e nemes versengéshez az elmúlt öt évben. Ezután következett a
szakmai zsûri értékelése. Az idén Szepes Erika
és Rigó Béla feladata volt az elõzsûrizett pályamûvek szakmai értékelése és a díjak odaítélése.
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A versenyen induló írásmûvek általános értékelését követõen kezdõdött el a mindenki által már
nagyon várt eredményhirdetés, a díjak kiosztása
az egyes pályamûvekre lebontott értékeléssel.
A verseny ötéves pályafutásában ez volt a
legsikeresebb év a pályázók és a pályázatok számának tekintetében – a legtöbb pályázó a legnagyobb számú írásmûvel vett részt a megmérettetésben. A számok tükrében ez így alakult: összesen 640 pályázó 680 írással indult a versenyen,
amibõl az I. korcsoportban 357 diák 387 írásmûvel, a II. korcsoportban pedig 283 diák 293-mal.
A zsûri külön kiemelte az írások sokszínûségét
és változatosságát. Ebben az évben szerencsének is mondható, hogy mind a két kategóriában
egyértelmû volt, ki lesz a gyõztes. A többi helyezést illetõen már voltak viták, de legfeljebb
csak a sorrendet illetõen. A 6–10 évesek kategóriájában egy elsõ, két második, négy harmadik
és öt különdíj, míg a 11–16 éveseknél egy elsõ,
három második, hat harmadik és tizenkét különdíj talált gazdára. A könyvtár díjai mellett a Móra
Kiadó is adott ajándékkönyveket a díjazottaknak, és néhányan a nyertesek közül pályázataik
megjelentetésére kaptak lehetõséget a Kincskeresõ címû folyóiratban. Több díjazottat meghívtak különbözõ televíziós mûsorokba bemutatkozásra, pályázataik bemutatására.
Az izgalmak és feszültségek oldására jó lehetõséget nyújtott a vigasztombola, amelyben az
összes jelenlevõ gyermek részt vett. Az ifjú írók
megvendégelésével ért véget a díjkiosztó ünnepség és egyben az idei verseny is.
Dankó Éva

XIX–XX. századi
országgyûlési
dokumentumok
az interneten
Június 11-én, szerdán bemutatták a Parlamentben az Országgyûlési naplók és irományok1861–
1918 címû digitális adatbázist.
Az Országgyûlési Könyvtár adatbázisa 57 év
teljes parlamenti dokumentációját tartalmazza
digitalizálva, ami írott formában769 kötetben,
összesen 312 670 oldalon olvasható.
A polgári Magyarország törvényhozásának
mindennapjait megelevenítõ – a képviselõház és
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a fõrendiház üléseirõl készült, érzelmeket is
visszatükrözõ – szó szerinti naplók, valamint a
képviselõház elõtt tárgyalt irományok lapjait a
legmodernebb technológiával dolgozták fel, a
képként beszkennelt anyagot szövegfelismerõ
program segítségével tették kereshetõvé.
Az adatbázist Reisz T. Csaba, a Magyar Országos Levéltár fõigazgató-helyettese mutatta be.
Az MR1 Kossuth Rádióban interjú hangzott
el az adatbázisról június 11-én délután Villám
Judit gyûjteményvezetõvel.
A dokumentumgyûjtemény ingyenesen hozzáférhetõ az Országgyûlési Könyvtár (Magyar
Parlamenti Gyûjtemény) honlapján, a http://
mpgy.ogyk.hu címen.

Nyugdíjasok
a net vonzásában
A „Kattints rá, Nagyi!©” tanfolyam
2008. évi elsõ féléves
országos „mérlege”
Napjainkban rengeteg eszköz áll rendelkezésünkre, hogy kapcsolatot teremthessünk akár egészen
távol élõ embertársainkkal. Azt hihetnénk, a telekommunikáció és az internet korában nehéz
elszigetelten, kapcsolatokban szûkölködve élni.
A társadalom egy jelentõs része azonban nem
élvezheti ki az internet és az új infokommunikációs eszközök nyújtotta elõnyöket – és éppen azokról az emberekrõl van szó, akiket súlyosan fenyeget az elmagányosodás veszélye: a
nyugdíjasokról.
A Budapesti Mûvelõdési Központ 2003 óta
próbál számukra segítséget nyújtani az idõsek
internetoktatási programjával, a jelképes ezer

forintos díjért igénybe vehetõ „Kattints rá, Nagyi!©” tanfolyammal, hogy a világháló ne misztikus, mumusszerû „lényként” éljen a nagyi-korúak tudatában, hanem eszköz legyen, amivel
kapcsolatokat teremthetnek vagy éppen ügyeket
intézhetnek.
A tanfolyam 2007-tõl a UPC Magyarország
Kft. támogatásával országos mozgalommá bõvülhetett: a netnagyi-kurzus jóvoltából az idei
„elsõ félévben” Budapesten hat helyszínen, a
fõvároson kívül pedig tizennégy településen (többek között Szombathelyen, Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán és Veszprémben) ülhettek
számítógép elé a korral lépést tartani vágyó idõsek. Országszerte júniusig közel nyolcszáz idõskorú ismerkedhetett meg a világhálóval, és az év
végéig további több mint hétszáz nyugdíjas végezheti el a közkedvelt kurzust.
A tanfolyamon a számítógép bekapcsolásától
sajátíthatják el az internetezés fortélyait a résztvevõk: a huszonöt órás kurzus végén egy virtuális unokától kapott e-mail tartalmazza a játékos
vizsgafeladatokat, melyeknek elvégzésével frissen szerzett tudományukat letesztelhetik. Az idõskorúakat a technika iránti érdeklõdésen kívül a
közösség is csábítja az iskolapadba – Vértesszõlösön például a Szõlõhegyen jó hangulatú
mulatsággal ünnepelték a sikeres vizsgát a résztvevõk, Tégláson pedig egy osztálytalálkozó
megszervezéséhez használta fel az egyik „öregdiák” internetes ismereteit.
Általános tapasztalat, hogy egy-egy tanfolyam
végzett tanulói késõbb is összejárnak, ha máshol
nem, hát a világháló számtalan agórájának egyikén. Az interneten szerzett kapcsolatok megõrzése és bõvítése, a térbeli korlátok legyõzése és
a világra való nyitottság hívta életre a Budapesti
Mûvelõdési Központban az Ezüstnet – Internetezõ Idõsek Országos Egyesületét (www.
ezustnet.hu), melynek alapítói maguk is „Kattints rá, Nagyi!©”-tanfolyamot végzett nyugdíjasok.
A kurzusok egytõl-egyig „telt házzal” indultak, problémát inkább a túljelentkezés okozott:
az érdeklõdés és az igény az újfajta, rengeteg
lehetõséget kínáló ismeretek elsajátítására az
ezüstkorúak részérõl érthetõ módon óriási. Nem
pusztán arról van itt szó, hogy a nagyszülõk
maguk is szeretnék megtekinteni vagy megosztani az unokáról készült digitális fotókat vagy emailt írni a távolba szakadt rokonnak-barátnak;
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