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GUGLIZZ RÁ! LEVELEZŐS VETÉLKEDŐ AZ APÁCZAI CSERE 
JÁNOS VMK KÖNYVTÁRÁBAN 

 
 

2013. február 18-án levelezős verseny indult az Apáczai Csere János VMK 
Könyvtárában Guglizz rá! címmel. Elképzelésünk egy olyan kulturális vetélkedő volt, 
amely egyben szórakozási lehetőség is, s a felnőtt korosztályt célozza meg – mivel őket 
a legnehezebb elérni a könyvtár szolgáltatásaival, és „becsalogatni” a könyvek 
birodalmába. 

 
 
A vetélkedő 5 fordulóból állt, havonta egy feladatlapot kapott az e-mail címére 

minden jelentkező, amelyet határidőre kellett kitöltve visszaküldeni. A levelezős 
versenyben jeligével vettek részt a játékos kedvűek. A fordulók kérdéssorai egyrészt a 
havi aktualitásokkal (ünnepek, világnapok), másrészt különböző tudományágakhoz 
fűződő érdekességekkel kapcsolatos kérdésekből álltak. A válaszokat a Google 
szolgáltatásaival találhatták meg, amelynek használatához SÚGÓt is készítettünk. A 
feladatokban többek között kirándulási útvonalat terveztek, különböző képekre kerestek 
rá, a fordító segítségével dalszöveget fordítottak le, a gyakorolták a célirányos keresés 
technikáját. Tapasztalataink szerint az emberek gyakran elfogadnak kevésbé 
megbízható forrásokból vett információkat, s nem mindig használják tudatosan a 
Google-t. 

Játékfelhívásunkra 50 fő jelezte részvételi szándékát, ebből néhányan már a 
legelején feladták, s akadtak olyanok is, játék közben hagytak fel a megoldásokkal. A 
végéig 25 fő jutott el, ők minden fordulóban helytálltak. Sajnos senkinek sem sikerült az 
összes feladatot hibátlanul megoldani, azonban egy hibaponttal hárman is első 
helyezettek lettek. Második helyen két fő, míg a dobogó harmadik fokán egy játékos 
foglalhatott helyet. 
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Az Guglizz rá! levelezős vetélkedő eredményhirdetésére 2013. június 17-én 17 

órakor került sor az Apáczai VMK Könyvtárában. Az eseményen a köszöntő után 
minden jelen lévő játékos részt vett egy utolsó megmérettetésben: egy totót kellett 
kitölteni, amelyet a vetélkedő legemlékezetesebb kérdéseiből állítottak össze a 
könyvtárosok.  

 

 
 
 
Ezt követte az eredményhirdetés, az ajándékok átadása. Az első és a második 

helyezettek oklevelükön kívül különböző, 4-8 GB memórianagyságú pendrive-val, a 
harmadik helyezett pedig egy újraírható DVD lemezzel lettek gazdagabbak amellett, 
hogy minden jól szereplő játékos kapott egy „Apáczai VMK Könyvtára” felirattal 
ellátott tollat, és egyszeri, egy évre szóló ingyenes beiratkozási lehetőséget 
könyvtárunkba. Ezen kívül mindenki, aki legalább egy fordulót beküldött, emléklapot 
vehetett át, s egy könyvtári könyvjelzővel térhetett haza.  

      
Hatejer Katalin  
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