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

