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"Én Tündérek nagyasszonya..." Erzsébet királyné titkai nyomában

Mikor meghirdetünk egy vetélkedıt a Gyerekkönyvtárban mindig felmerül a kérdés,
hogy lesznek-e rá jelentkezı gyerekek?

Vajon a Tinik is „rácsábíthatók”a

könyvolvasásra? Érdekessé tehetjük nekik a könyveket és az olvasást a gödöllıi
kamaszoknak? remélem...
Gödöllı város Pest megyében, a Gödöllıi kistérségben található, Budapesttıl 30 km-re
északkeletre. 35000 fı a lakosság száma.
A város legnagyobb nevezetessége: Magyarország egyik legnagyobb barokk kastélya
az 1700-as évek elején épült Grassalkovich-kastély.
A kastély a város kulturális és turisztikai életében ma is nagy szerepet játszik. Az
impozáns épület 1867 és 1916 között I. Ferenc József osztrák császár és magyar
király és hitvese, Erzsébet (Sisi) nyári rezidenciájaként szolgált.
A Gödöllıi Városi Könyvtár és Információs Központ jelentıs kulturális intézmény.
2003-ban ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Immár az egy éve átadott méltó
környezetben egy új épületben.
Itt található az elsı emeleten a Gyerekkönyvtár.
- A mindennapi kölcsönzési feladataink mellett könyvtári órákat, író-olvasó
találkozókat, vetélkedıket szervezünk.
- Közel 20 éve rendezünk a gyerekkönyvtárban Olvasóvetélkedıt. Ez egy
olvasásnépszerősítı csapatjáték, ahol próbálunk mindig merıben újat „extrémet”
kitalálni, hogy minél több gyerek szeresse meg a könyveket, az olvasást, és a
könyvárat. A játékot egy évben két alkalommal, tavasszal és ısszel rendezzük.
Célcsoportunk az általános iskola felsı tagozata az 5-6 osztályos és a 7-9 osztályos
gyerekek.
A versenyben 3 hónapon keresztül csapatok vesznek részt. 3 regényt kell elolvasniuk,
és ezekhez kapcsolódó feladatokat megoldani.
Milyen szempontok alapján választunk az ifjúsági irodalom széles palettájáról??
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-Lányoknak és fiúknak is szóljon a három könyv valamelyike
-izgalmas, kalandos, humoros történet legyen
-kereskedelmi forgalomban kapható legyen
- klasszikus irodalom becsempészése
-kortárs magyar vagy nem nagyon ismert külföldi szerzı regényének megismertetése
Pl: Nógrádi Gábor: PetePite, Babay Bernadette: Anyám hapsija, Békés Pál: A
Félılény
külföldi szerzık: Christine Nöstlinger: Ilse Janda 14, Sue Tousand: A 13 és 3/4ed
éves Adrian Mole titkos naplója, Kate Saunders: Cicus és a büdös macskák háborúja
Klasszikusok: Robert Louis Stevenson: Fekete nyíl, Hegedős Géza: Írnok és a fáraó
2007-ben könnyő volt a választás, hiszen kapcsolódtunk a Gödöllıi Királyi Kastély
Erzsébet Emlékév Gödöllıi programsorozatához, és a Kastéllyal karöltve rendeztük
meg
olvasóvetélkedınket.  5573
0 évvel ezelıtt született Erzsébet

79671 
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Bajor hercegnı, és 140 éve Magyarország

királynéjává koronázták
Az elolvasandó könyveknek "méltónak"kellett lenni a hely szelleméhez, hiszen
Erzsébet királyné volt lakóhelyén terveztük a döntı fordulót. Így esett a választás
-Zsigray Julianna: Erzsébet magyar királyné
-Dániel Anna: Erzsébet királyné
és, hogy egy kicsit a fiúknak is kedvezzünk Jules Verne: Kétévi vakáció címő
regényére, amit Erzsébet utazási szenvedélyéhez kapcsoltunk.
A közös munkát számos megbeszélés, egyeztetés, engedélykérés, költségvetés
módosítás követte.
1. Tervezési fázis
2. Elıdöntı
3. Döntı

1. Tervezési fázis, elıkészületek
Cím meghatározása, kitalálása
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Erzsébet gyakran írt verseket, ezért a vetélkedı címének keresésekor a verseskötetét
vettük elı. Innen származik az idézet: „Én, Tündérek nagyasszonya…”
Meghatároztuk a vetélkedıre való jelentkezés feltételeit
• 3-4 fıs csapatokat vártunk
●

7-9. osztályosokat

●

minden csapattag rendelkezzen érvényes gyerekkönyvtári olvasójeggyel

●

Gödöllıi és környékbeli iskolák diákjait vártuk

●

legalább 2 email címmel rendelkezzenek a csapatok az elektronikus
kapcsolattartáshoz.

Kijelöltük a határidıket:
●

jelentkezési határidı /ez kb. 2 hét a hirdetéstıl számítva/

●

az írásbeli feladatlapok átvételének és a kitöltött feladatlapok leadásának
határidejét

●

az elektronikus feladatok elkezdésének, és leadásának határidejét

●

és kijelöltük a döntı idıpontját /a vetélkedı szeptembertıl decemberig tartott.
A döntı december 5. csütörtök.

Reklámok, hirdetések:
●

megjelenés a helyi médiában a felhívás

●

szórólap készítése, sokszorosítása

●

e-mail küldése magyar tanároknak

●

felhívás eljuttatása iskolai könyvtárosoknak

●

honlapokon a felhívás közzététele /Könyvtár, Kastély

Jelentkezés lezárult csapatok száma:
5 településrıl 33 csapat összesen 122 gyerek jelentkezett a vetélkedıre.

Elıdöntı
2 helyszín: Kastély és a könyvtár 2 és fél hónapon át.
1. helyszín: Az Erzsébet-kultusz hazai központjában, a Gödöllıi Királyi Kastélyban
idıszaki kiállítás nyílt Erzsébet királyné mítosza címmel. Elızetes idıpont egyeztetés
után a csapatoknak a kiállítást kellett alaposan megnézniük, és az ehhez kapcsolódó
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feladatlapot kitölteni.
Az ingyenes megtekintéshez, az általunk készített vizitkártyát kellet felmutatni.
Gyerekkönyvtár:
1. Munkafüzet
2. elektronikus feladatok

1. Munkafüzetet a csapatok haza vihették, és otthon is dolgozhattak rajta.
-cél a gyerekek és a könyvtárosok közötti kapcsolat kialakítása
-"becsábítás" a könyvtárba
-a könyvtár és a gyerekkönyvtár megismerése
feladatok:
1. Családfa- Erzsébet királyné és Ferenc József családfájának elkészítése 3
nemzedéken át. Akik jól dolgoztak az ágrajzukról kiderül, hogy a császári pár
elsı unokatestvér. A családon belüli házasodás szokása, azonban abban a
korban elterjedt volt.
2. Erzsébet-kori tor-túra- A gyerekkönyvtár falára 12 csodálatos helyszín fotóját
helyeztük el, ahol a nagyasszony megfordult. Könyvek segítségével a
csapatoknak felkellett ismerni a helyszínt. Korfu szigetén található Achilleon, a
kedvelt pihenıhely és Posszenhoffein a szülıi ház.
3. Szépség trükkök és praktikák Erzsébet királynémódra - plakát készítése

2. interaktív feladatok
Választható feladat: Blog írás vagy film készítés
A. feladat Blogoló
Mi is az a blog?
A blog egy webes alkalmazás, amely idıponttal ellátott bejegyzéseket tárol egy
nyilvános weboldalon A bejegyzések leggyakrabban fordított idırendi sorrendben
vannak.
Blogos feladat a Kétévi vakáció címő regényhez kapcsolódott. A gyerekeknek el kell
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képzelniük, hogy hajótöröttként egy lakatlan szigetre vetıdnek. Ez a sziget a könyv
alapján a Chairman –sziget. A csekély mennyiségő élelem mellett csodával határos
módon egy napelemmel mőködı laptop is megmenekült. Itt kellet megírniuk a
blogokat, vagyis az internetes naplót a történtekrıl. 3 hetet kellett várni a
mentıcsapat megérkezéséig, ezért 3 alkalommal kellett bejegyzéseket készíteni.
●

Játék a honlapon zajlott. A részvételhez regisztrálni kellet.

●

www.gvkik.hu

●

interaktív tartalom beküldése

●

csapatnév, szöveg

●

formázási lehetıségek

●

blogok moderálása /adminisztrátorok vagyis a rendszergazdánk feladata volt,
így a megírt szöveg nem jelent meg azonnal

●

bejelentkezések dátuma, és ideje

B. Filmek
●

A filmkészítıknek Erzsébet királyné korába kellett képzelni magukat, kalandos
életébıl kiragadni egy mozzanatot. A szereplıgárdát a csapattagok és a
felkészítı pedagógus alkothatta. A bemutató digitális kamerával vagy
fényképezıgéppel készült, és maximum 3 perc hosszúságú lehetett.

●

cd-n, vagy dvd kaptuk meg az elkészült mőveket

●

konvertálás

●

adminisztrátor tölti a honlapra

●

www.dailymation.com videomegosztó oldalt beágyaztuk a könyvtár honlapjára

Döntı:
●

a döntıbe a legjobb 12 csapat került

●

elızetes feladat a döntıre, melyre 1 hét állt rendelkezésre „Erzsébet tárgy
aukció. Egy tárgyat kellett készíteni, mely Erzsébet kedvence lehetett. A
pulpitusra kijıve az egyik csapattag

●

zsőri tagjainak összeállítása, felkérése A zsőri elnöke F. Dr. Dózsa Katalin
mővészettörténész
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●

döntı

feladatai

/

Kerttervezés,

memória

játék

a

Romy

Schneider

fıszereplésével készült Sissi címő film alapján, Toto 13+1/
●

emléklapok, oklevelek

●

ajándékok /Könyvtár által Kiadott memóriajáték, Kastély ajándéka könyv

●

archiválás /cd, blog, filmek- elhelyezés a helytörténetei győjteményben

Tapasztalatok:
●

stabil olvasótáborunk alakult ki, Könyvtárlátogatóvá váltak a résztvevı
gyerekek. Szívesen jönnek szabadidejükben a Hozzánk, és válogatnak most
már járatosan a könyvek között

●

Kollégák /szakmai team áll a vetélkedı mögött. Fı motorja: rendszergazda,
grafikus kolléga, olvasószolgálat vezetı, és a gyerekkönyvtárosok/

●

Intézmények közötti jó kapcsolat, úgy gondolom a Gödöllıi Királyi Kastéllyal,
és az ott dolgozó muzeológusokkal maximálisan együtt tudtunk mőködni, és ez
egy gyümölcsözı kapcsolat kezdete lett

●

Iskolai tananyag támogatása , kreatív komplex feladatsorok adásával /játék,
mozgás,humor bevetése,/

●

Tinik is „elcsábíthatók” , vagyis rávehetık, hogy olvassanak, és megszeretik a
könyveket, a könyvtárba járást, legalább is nálunk Gödöllın..
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