Arany(os) Rambo-versek
Könyvhódító pályázat diákoknak

A Könyvhódító pályázattal a

A

Berzsenyi

Könyvtár

maximum négypercnyi Rambo-

ötödik

vers videót várunk Arany János

Dániel
immár

2017-ben

alkalommal hívja kalandozásra

pályázatra

jelentkezőktől

bármely lírai műve nyomán.

PÁLYÁZATI MENETREND
2017. április 18.
Jelentkezési határidő, a
pályázati felhívásban kért

az irodalom szerelmeseit.

adatok megküldésével a
Berzsenyi Dániel Könyvtárnak.

Ebben az évben szeretnénk, ha a

Az elkészült filmet e-mailben

vállalkozó kedvű pályázók a 200

vagy DVD lemezen a Berzsenyi

2017. május eleje (szervezés alatt)

éve

Dániel

MP4,

- A Rambo-vers mint műfaj

AVI

rendhagyó irodalomóra

született

Arany

munkásságával,

János

költészetével

ismerkednének meg.

Könyvtárba,

MPEG2,

WMV

vagy

Dr. Fűzfa Balázzsal.

formátumban várjuk.

- Vágás, szerkesztés, szinkron

és

Dr. Fűzfa Balázs irodalom-

gyakorlati filmes óra

középiskolás diákok, valamint

történész A Rambo–vers mint

Horváth Zoltánnal.

Várjuk
egyetemi

olyan

általános

hallgatók

jelent-

műfaj című rendhagyó irodalomés

Horváth

Zoltán

filmes

Vágás,

Helyszín: Berzsenyi Dániel Könyvtár

kezését, akik egyénileg vagy két-

órája

háromfős csapatban örömmel

független

tennék próbára képzeletüket és

szerkesztés, szinkron gyakorlati

határideje. Az elkészült

filmszerkesztési kreativitásukat.

órája

alkotásokat a Berzsenyi Dániel

segíti

a

pályázók

felkészülését.
RAMBO - VERS:
A Rambo-vers 2014-ben a közösségi médiát meghódítva tört be a

2017. szeptember 18.
A pályaművek beküldési

Könyvtárba vagy e-mailben
várjuk.

2017. október (szervezés alatt)

hazai köztudatba. A magyar költészetet népszerűsítő internetes műfaj

Országos Könyvtári Napok

lényege, hogy az alkotók közismert hollywoodi filmjelenetek alá - akár

Berzsenyi Dániel Könyvtár

a kép késleltetésével, illesztésével - magyar verseket vágnak rá az

Eredményhirdetés a legjobb

adott színész szájmozgására.

alkotások bemutatásával és

A másik lehetőség, hogy a videó készítői maguk mondják fel a
szöveget, hogy az minél jobban passzoljon tempóban, ritmusban a
színész szájmozgásához.
A leghíresebb Rambo-vers, melyben Sylvester Stallone verset szaval:
https://www.youtube.com/watch?v=8lxeqxonoZw

jutalmazásával.

JELENTKEZÉSI LAP
A pályázó(k) neve: (csapatok esetében kérjük a csapatnév megadását is)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
A pályázó(k) iskolájának, évfolyamának megnevezése:
………………………………………………………………………………………………………………
A pályázó elérhetősége:
telefonszám: ………………………….. e-mail-cím: …………………………………………………...
2017. április 18-ig a jelentkezéseket az alábbi e-mail-címre várjuk: konyvhoditobdk@gmail.com
2017. szeptember 18-ig a pályamunkákat az alábbi címre kérjük:
DVD lemezen:
Berzsenyi Dániel Könyvtár
9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1.
A pályázatról felvilágosítást ad:

E-mailben:
konyvhoditobdk@gmail.com

Boros Ferenc: +36-94-513-549, borosf13@gmail.com
Waldinger Dóra: +36-94-513-540, wdora@bdmk.hu

RAMBO-VERS LINKAJÁNLÓ:








Fűzfa Balázs előadása a Rambo-versek műfajáról:
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/12296/klasszikus_magyar_versek_hollywoodi_filmekben_avagy_a_rambo-ver/
Vári György a Rambo-versekről:
http://konyves.blog.hu/2014/06/18/vari_gyorgy_rambo_es_a_szent_magyar_poezis
Interjú Boldizsár Péterrel, a műfaj elindítójával:
http://index.hu/kultur/cinematrix/2014/02/14/rambovers2/
Arany János összes költeményei: http://mek.oszk.hu/00500/00597/html/
Rambo-versek a YouTube-on:
https://youtu.be/uGXa2N24kPo?list=PLQuz7PIbnTc1Wr7rTm2yY8gZS5hYUFGGW
Arany János versek a YouTube-on:
https://www.youtube.com/results?search_query=arany+j%C3%A1nos+vers

