Kedves Kollégák!

Kedves Diákok!

E tanévben ismét meghirdetjük a Verseghy Ferenchez és a felvilágosodás korához fűződő pályázatunkat,
amelyet kiegészítünk Kölcsey Ferenc születése 225. évfordulójának méltó megünneplésével, ill. több szinten is
kapcsolódunk a NAT által kötelezően előírt követelmények teljesítéséhez.
Felhívásunk az általános iskolák tanulóinak és a középiskolák nappali tagozatos diákjainak szól. Reméljük, sokan
kedvüket is lelik az alábbi pályamunkák valamelyikének elkészítésében.
A) IRODALOM (és „EGYÉB TUDOMÁNYÁGAK”)
1.

„Szivemnek ember és rokon kebel kell,/ Kivel vegyítse érzeményeit;/ Elmémnek elme, mely megértheti,/ S melyben
sugárit tükröztetheti” – vallja Berzsenyi Dániel. Gondold tovább! Berzsenyi Pestre látogatott, ahol találkozott
néhány korabeli tudóssal, költővel és íróval, majd élményeit naplójában rögzíti… Készítsd el ezt a naplót, amely
egyaránt tartalmazza a valóság tényeit és a te elképzeléseidet! (Bátran kutathatsz a tantárgyaidhoz kapcsolódó
tudományágak történetében is.)

2.

„Hol van a hon…/ Hol van a bérc…/ És hol a nép…”? – teszi fel a kérdéseket Kölcsey „Vándora”. A ma diákja vajon
milyen válaszokat adna a közénk eljött „Vándornak”? Szöveggé formált értekező gondolatsort várunk.

3.

Költő és Múzsája: „Búcsúlevél”, melyben Csokonai Vitéz Mihály és Lilla örökre elbúcsúzik egymástól. Szerelmük
léttörténete és a Lilla-versek alapján írjátok meg ezt az utolsó levelet!
a, Mihály utolsó levele Lillának

vagy

b, Lilla utolsó levele Mihálynak

B) TÖRTÉNELEM
1) Szabadságfa
A szakirodalom feldolgozása után fejtsd ki véleményed, hogy jelentett-e reális fenyegetést a magyar jakobinus
mozgalom I. Ferenc uralkodására nézve!
Ajánlott források
Benda Kálmán – Elek Judit: Vizsgálat Martinovics Ignác szászvári apát és társai ügyében. Budapest, [1983.]
Boreczky Beatrix: A magyar jakobinusok. Budapest, [1977.]
Tarján M. Tamás: 1795. május 20. [elektr. dok.] URL: http://www.rubicon.hu/
Tarján M. Tamás: 1795. június 3.[elektr. dok.] URL: http://www.rubicon.hu
2) TÉRKÉP-ÉSZ - Szolnok / vagy lakóhelyed / a 18-19. század fordulóján
Korabeli források felhasználásával készíts térképet lakóhelyedről! Vajon milyen településrészek, épületek között
sétáltak itt Verseghy és kortársai? Tetszőleges technikával (pl. metszet, színes rajz vagy számítógépes terv)
készülhetsz.
Ajánlott források
Habsburg Birodalom Történelmi Térképei [elektr. dok.] URL: http://mapire.eu/hu/
Magyarország régi térképeken [elektr. dok.] URL: http://hungary-maps.myhunet.com/hu/
PAPP-VÁRY Árpád: Térképtudomány. A pálcikatérképtől az űrtérképig. Budapest, 2007.
STEGENA Lajos: Tudományos térképezés a Kárpát-medencében 1918 előtt. Budapest, 1998.
C) NÉPRAJZ (összekapcsolható FOTÓPÁLYÁZATTAL vagy egyéb képi dokumentációval)
A Tiszához és/ vagy megyénk egyéb folyóihoz kapcsolódó foglalkozások és életmód bemutatása, ill. azok változásainak
követése a 18. századtól napjainkig. A fellelhető tárgyi és egyéb emlékekhez képi dokumentációt is várunk.
D) KÉPZŐMŰVÉSZET
1.

Lakóhelyed „képi krónikásaként” jelenítsd meg rajzban vagy festményben vagy egyéb (pl. számítógépes) művészi
módon lakóhelyed és környéke általad legszebbnek, legértékesebbnek tartott épületét (épületeit)! Az adott cím
tükrözze az épület nevét és fellelhetőségét! (Sorozat megalkotására is bátorítunk.)

2.

Egy szabadon választott felvilágosodásbeli költőnk alkotásához készíts grafikát vagy színes illusztrációt! (Sorozatot
is szívesen várunk.)

Pályázat formája: nyomtatott, a szöveges témák: min. 4 oldal, max. 6 oldal legyen, (általános iskolásoknak
lehet 2-4 oldal); 12-es betűméretet kérünk, Times New Roman betűtípussal, 1,5 sortávolsággal.
A nem kifejtős, nem szöveges témákban nincs formai kötöttség.
A pályamunkák jeligésen érkezzenek be!
A zárt borítékban kérjük feltüntetni a tanuló nevét, iskoláját, osztályát és a szaktanár nevét, a
borítékon a jeligét.
Leadás: Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (5000 Szolnok, Kossuth tér 2.),
Károly Nóra helyismereti könyvtáros részére vagy Illés Julianna osztályvezető részére
Beadási határidő: 2016. január 26.
A témákhoz eligazítást, segítséget a Verseghy Ferenc Könyvtár munkatársai adnak, ill. ajánlatos követni az
intézmény honlapját (http://www.vfmk.hu) és a facebook oldalát is!
A pályázattal kapcsolatos további információ Sléder Éva szaktanácsadótól kérhető e-mailben a következő
címen: sleder@vipmail.hu
Szolnok, 2015. szeptember 15.

Jó munkát kíván a szervező intézmények és a civil szervezetek nevében:

.

------------------------------------------------------------------Lászlóné Nagy Ilona
Verseghy Ferenc Könyvtár igazgatója,
a MIT megyei alelnöke

----------------------------------------------------------------Szabó Róza
Oktatási Hivatal
Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központjának vezetője

--------------------------------------------------------------------Illés Julianna
Verseghy Kör elnöke,
Verseghy Ferenc Könyvtár osztályvezetője

-----------------------------------------------------------------Károly Nóra
Verseghy Ferenc Könyvtár helyismereti könyvtárosa,
Verseghy Kör ügyvezetője

