
„Mi mindent kell tudni?” az Országos Széchényi Könyvtár Örkény-honlapjáról 

 

Az Örkény István életműve előtt tisztelgő honlap (www.orkenyistvan.hu) az Örkény-család és 

az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) között létrejött megállapodás eredményeként 

készült 2009 tavaszán. A 2012-ben több ponton megújuló szolgáltatás az Örkény-év 

programjairól, fontos eseményeiről is tájékoztatja a nagyközönséget, ill. minden olyan, az 

Örkény-évhez kapcsolódó rendezvényről, amelyről a rendezők értesítik a szerkesztőséget. A 

pályázatokról 2012. április 30. után – Örkény István prózamondó verseny (OSZK) és „Van 

egy perced – alkoss!” című művészeti pályázat (Hungarofest) – is innen értesülhet a 

nagyközönség. 

A honlap arculatát az Örkény István lakásában készült fotók ihlették, belépéskor az író 

Continental típusú írógépének hangja hallható. Az idei centenáriumi évre megújuló és 

folyamatosan gyarapodó szolgáltatás átfogóan mutatja be Örkény István pályaképét és 

illusztrációkkal gazdagított életrajzát. Számos Örkény-szöveg közzététele mellett elérhető az 

író műveinek és ezek műfordításainak bibliográfiája, valamint a róla szóló szakirodalom 

válogatott és folyamatosan gyarapodó könyvészete is. A honlap közli az Örkény és művei 

által ihletett szépirodalmi alkotások listáját, valamint az író legismertebb drámáinak 

magyarországi és külföldi színházi bemutatóit tartalmazó, kattintható tartalmakkal színesített 

listáit. Számos színházi jelenetkép, Örkény István életét bemutató fotó, színlap, színházi- és 

filmplakát, kézirat, újság- és folyóiratrészlet látható a szolgáltatásban a nemzeti könyvtár és 

az Örkény-család gyűjteményéből. A mintegy 350 kép mellett több multimédia-elem is 

gazdagítja a honlapot.  

A szolgáltatás közzéteszi az Örkényről készült, illetve a művei által ihletett képzőművészeti 

alkotások fényképeit, az „Érdekességek” menüpont alatt pedig az író műveiből elhíresült, 

közszájon forgó szavak, idézetek, történetek és egyéb különlegességek olvashatók. A 

honlaphoz angol nyelvű összefoglaló készült – kiegészítve az angol fordítások 

bibliográfiájával, több szöveggel és néhány angol nyelvű méltatással is.  

 

Pályázati felhívás: Örkény István prózamondó verseny a nemzeti könyvtárban 

 

Örkény István születésének századik évfordulójára emlékezve az Országos Széchényi 

Könyvtár (OSZK) prózamondó versenyt hirdet középiskolás (gimnazista, szakközépiskolás és 

szakiskolás, 9–12/13. évfolyamos) diákok számára. A verseny társkiírói: Petőfi Irodalmi 

Múzeum, Magyartanárok Egyesülete, Magyar Olvasástársaság, Palatinus Kiadó. A verseny 

http://www.orkenyistvan.hu/


döntője 2012. november 26-án lesz Budapesten, a Budavári Palotában, az Országos Széchényi 

Könyvtár dísztermében. A rendezvény fővédnöke: Prof. Dr. Örkény Antal. 

A szavalóversenyre minden magyarországi és határon túli iskola egy-egy diákot nevezhet a 

területi döntőkbe. A diákok az iskolájukon keresztül jelentkezhetnek. További részletek az 

Örkény István honlapon 2012. május 31-től: http://orkenyistvan.hu/orkeny100-palyazatok

http://orkenyistvan.hu/orkeny100-palyazatok

