
A Nyomozz te is! inter-
aktív, nyomozós játék
infokommunikációs
eszközök használatá-
val.

Digitális, mert digi-
tális, infokommuniká-
ciós eszközöket, így
GPS-t, PDA-t, digitális
fényképezõgépet, mo-
biltelefont, számítógé-
pet, internetet használ-
nak a résztvevõk a 
játék során. A játszótér

maga Hódmezõvásárhely, a belváros neve-
zetességei.

Együttmûködõ partnerünk volt az Emlék-
pont – Fél Évszázad Vásárhelyen Humán
Oktatási Központ, a Tornyai János Múzeum,
a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
(PMK), a Delfin Computer Informatikai
Zrt., a Bodnár Bertalan Természetvédelmi
és Oktatóközpont és több iskola.

2007-ben Ocsovszky Zsófia1 szervezésé-
ben került megrendezésre könyvtárunkban
egy AITMES elnevezésû európai uniós
program. Ennek lebonyolításában intézmé-
nyünk munkatársai, informatikusai (Szepesi
Judit és volt kollégánk, Jávorszky Ferenc) is
segítettek. A gyermekkönyvtár ezt az
AITMES nevû programsorozatot alakította
át, ez adta az alapötletet a 2008-ban elõször
megrendezett Nyomozz te is! Digitális ját-
szótér címû programunkhoz.

Napjainkban elengedhetetlen a digitális
tudás elsajátítása. Ezen rendezvényünkkel
szeretnénk elérni ezt is, hangsúlyozva az
élethosszig tartó tanulás fontosságát. Célunk
a társadalmi különbségek csökkentése, mér-
séklése, a digitális egyenjogúság elõsegíté-
se, helytörténeti ismeretek közvetítése. 
Fontosnak tartjuk, hogy a kreativitás és az
önálló gondolkodásmód teret kapjon.

A mai gyerekek beleszületnek ebbe a di-
gitális kultúrába, szívesen s rátermetten
használják ezeket az eszközöket. A többség

járatos az internet világában, mobiltelefon-
nal is rendelkezik, mégis elmondható, hogy
GPS-t, PDA-t még nem használtak, újdonsá-
got jelent számukra az ezekkel folyó munka.
Fontosnak tartjuk, hogy megtanulják ezen
digitális eszközök helyes, pontos és sokrétû
használatát, ezzel is elõsegítve, felkészítve a
tanulókat az életre. 

Azok is, akik kevesebb digitális háttértu-
dással rendelkeznek – aminek egyik oka 
lehet a család szerényebb anyagi háttere –,
szívesen vesznek részt ezen a rendezvé-
nyünkön. Elmondható, hogy végül is több-
kevesebb idõ alatt mindenki elsajátítja, 
s használja az így megszerzett ismereteket. 

A gyermekkönyvtár a szabadidõ hasznos
eltöltésének a színtere is. Mi lehetne hasz-
nosabb a mai rohanó világban, mint egy ér-
dekes, nyomozós játék, melynek során új,
különleges infokommunikációs eszközök
használatával, játékos formában jutnak is-
meretekhez, játszva tanulnak a gyerekek. 
A világ fejlõdése, változása gyermekkönyv-
tárunkat is változásokra sarkallja, szüksé-
gesnek tartjuk, hogy mi is haladjunk a kor-
ral, folyamatosan megújuljunk, s mindig a
legmagasabb színvonalon és a legkorsze-
rûbb formában közvetítsük a kultúrát, nevel-
jük a jövõ generációját. A régi értékek hang-
súlyozása mellett az újnak is teret adunk.

A játék célközönsége a felsõ tagozatos ál-
talános iskolások köre.

2008-ban a könyvtári összefogás prog-
ramsorozata egyébként is a tini korosztályt
célozta meg, 2009-ben pedig a kreativitás és
innováció európai éve alkalmából rendeztük
meg ezt a játékot. 

A résztvevõk egy bûntény nyomait követ-
ve, infokommunikációs eszközök használa-
tával göngyölíthették fel a rejtélyt. A digitá-
lis játszótér rendezvényre négyfõs csapatok
nevezhettek. A játékot megelõzte egy esz-
közhasználati foglalkozás, amelyen a csapa-
tok külön-külön vettek részt. Ennek során
megismerkedtek a játék fõbb szabályaival és
a különbözõ infokommunikációs eszközök
használatával, melyeket természetesen ki is
próbálhattak. Ekkor ismertettük a verseny-
zõkkel a csapatok idõbeosztását is. Pontosan
meghatároztuk, hogy melyik csapatnak mi-
kor kell indulnia, hogy mennyi idõ múlva

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. január20

Nyomozz te is! 
Digitális játszótér Vásárhelyen

✒✒    Daru Éva



kell visszaérkezniük, így a különbözõ esz-
közök forogtak a versenyzõk között. Össze-
sen három útvonal volt, ezért egyszerre há-
rom csapat indult el, majd fél óra múlva 
elindulhatott a következõ három csapat is. 
A csapatok egy-egy helyszínen maximum
húsz–harminc percet tölthettek. A verseny-
zõk a különbözõ helyszíneket koordináták,
címek vagy a helyszíneket ábrázoló fotók
alapján találhatták meg.

A nyomozás Hódmezõvásárhely belváro-
sában zajlott, összesen négy helyszínt kellett
megtalálni. Ez három külsõ helyszínt jelen-
tett, a negyedik, a kiinduló és egyben a cél-
állomás a könyvtár volt. 

A verseny napján a gyermekkönyvtárban
kiosztottuk az eszközöket és a feladatokat,
megbeszéltük a teendõket. Ekkor kapták
meg a kerettörténetet is; mindkét évben egy-
egy bûntény nyomait kellett felgöngyölíte-
niük, s a nyomokat követve megoldaniuk a
rejtélyt. Az egyes helyszíneken egy-egy
szemtanú (konkrét vagy virtuális) várta a
csapatokat, az õ beszámolója és a nyomok
segítségével találhatták meg a következõ
helyszínt. A nyomozás befejeztével a leg-
fontosabb feladat az összegzés, melynek so-
rán a csapatok leírják a nyomok és a szem-
tanúk beszámolói alapján, hogy mi is történt
valójában, s egy konkrét, összefüggõ sztori-
val állnak elõ.

Fontosnak tartjuk a játék során a kreativi-
tást, a fantáziát és az ötletességet. A rejtélynek
nincs egy konkrét megoldása, a legötletesebb,
legügyesebb csapat gyõz. Az értékelésnél a
következõ szempontokat vesszük figyelembe: 

helyszínek megtalálása, nyomok archiválása,
fényképek, ötletes sztori, helytörténeti fela-
datok. 

2008-ban a PDA-kat a Delfin Computer
Informatikai Zrt.-tõl béreltük. Segítségünk-
re voltak társintézményeink is, az emlék-
pont, a múzeum és a PMK. Ezeken a külsõ
helyszíneken egy-egy ott dolgozó kolléga
fogadta a csapatokat, szemtanúként. Az
egyes állomások bûntényi helyszínnek vol-
tak berendezve. 

2009-ben hat túra GPS-t kaptunk kölcsön
a Bodnár Bertalan Természetvédelmi és Ok-
tatóközponttól, ezeken kívül a könyvtár és a
kollégák eszközeit is használtuk. A külsõ
helyszíneken a tetthelyek és a nyomok elké-
szítése a versenyzõk feladata volt. Ezzel is
teret adtunk az önálló, kreatív gondolkodás-
módnak. 

A játék nagyon jó hangulatban zajlott, a
résztvevõk kitûnõen érezték magukat, s po-
zitív tapasztalatokkal gazdagodtak.

Az eredményhirdetésen majdnem minden
csapat részt vett. Egy fotóösszeállítás meg-
tekintése és az élménybeszámolók után a
gyõztesek átvették a nyereményeket, s felol-
vasták a saját sztorijukat. 

Rendkívül népszerû ez a programunk, ta-
valy 12, idén már 19 csapat versenyzett
(még székkutasi versenyzõink is voltak), fo-
lyamatosan érkeznek érdeklõdõk, akik már
elõre jelzik majdani részvételi szándékukat.

Ezt a nyomozós, digitális játékot minden
évben szeretnénk megrendezni. Tervezzük,
hogy a részt vevõ korcsoportokat kibõvítjük.
Örülnénk, ha a 7–8. osztályos diákon kívül
több korosztály is csatlakozna, fiatalabbak
és idõsebbek egyaránt.

A játékkal kapcsolatos bõvebb információk,
kerettörténet, sztorik, képek a gyermekkönyv-
tár honlapján érhetõek el: www.nlvk.hu/gyk ■
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