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A könyvtári programok egyik legkedveltebb állandó „kisegítői” a játékos foglalkozások és a 
vetélkedők. Szólhat az állandó vagy kevésbé aktív olvasókhoz, de megcélozhat kisebb-
nagyobb csoportokat, közösségeket, családokra. A játékos foglalkozások segíthetik az iskolán 
kívüli oktatást, de tematikus formában kiegészíthetik vagy hozzá is adhatnak az tananyaghoz. 

Azonban legyen szó bármilyen generációról, ezeknek az eseményeknek a legfőbb célja a 
szórakozás. 

Mikor 2017 decemberében a könyvtárhoz kerültem, rögtön az első feladatok között kaptam 
meg a könyvtár online (internetes) levelezős játékát, a Guglizz rá!-t. A vetélkedő a klasszikus 
böngészőben rejlő számtalan lehetőséget, a tájékozódás modernkori módszereit igyekszik 
játékos formában megmutatni.   

2018-ban már a 6. forduló került megrendezésre. Szinte minden évben más „örökölte” meg, 
ezért a vetélkedő módszerei többször eltértek egymástól. Volt, hogy egy fő tematika (pl. 
Barangolás Magyarországon) köré épült, de megesett, hogy mindig az aktuális hónap egy-egy 
ünnepéhez, szokásához igazodott. A fordulók havi rendszerességgel lettek megtartva. A 
játékosok minden hónapban egy adott napon kapták meg a kérdésekkel teli feladatlapot, amit 
egy szintén megadott időpontig kellett elküldeniük. Minden kérdés, erősségétől függően, 
kapott egy pontszámot, összesítve pedig egy rangsort jött létre. Az online vetélkedőre 
jeligével lehetett jelentkezni, így a személyek kiléte az díjátadón lett csak ismert mindenki 
számára. 

A Guglizz rá! 6. fordulójának az általános művészeti ágak voltak a fő irányvonal. Az öt 
hónapon keresztül tartó játék során olyan tematikákban tettem fel kérdéseket, mint a 
filmművészet, népművészet, építőművészet, képzőművészet vagy a tánc- és színház 
művészet. 

A vetélkedő jelentkezési határideje január 20. volt, erre az időpontra összesen 20 versenyző 
jelentkezett. Közülük idővel egy-egy játékos „lemorzsolódott”, így az utolsó fordulókra 
összesen 13 állandó tagja maradt.  

Mivel többségében a könyvtár állandó olvasói jelentkeztek, elkerülhetetlen volt, hogy a jelige 
ellenére ne ismerjük meg egymást személyesen is.  Az apró segítségektől sem zárkóztam el, 
ezért már a díjátadó előtt sikerült minden játékossal ilyen-olyan formában találkozni. Ezekből  
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elmondható, hogy a játékosok roppant eltérőek mind korosztályban, mind végzettségben vagy 
számítógépes ismeretekben. Ez némiképp nehezítette a kérdések kitalálását, hisz más nehéz 
egy egyetemistának és ugyancsak más egy nyugdíjas számára.  

Nem csak a tematikák, hanem a kérdések vagy a keresési módok is eltérőek voltak fordulóról 
fordulóra. Az elején még általános kérdésekre kerestük a választ, de a későbbiekben már 
olyan összetett feladatokat is könnyűszerrel oldottak meg a játékosok, mint egy Rembrandt 
festmény több szempontos elemzése! Ez a fejlődés a kezdeti kesze-kusza pontszámoktól egy 
igen kiélezett végjátékot hozott. Az értékelésnek volt egy szubjektívabb vonala is. Ez 
leginkább a külalakot érintette, amire azért volt szükség, mert kezdetben forrásmegjelenítések 
vagy képek beillesztése miatt, sokszor több időbe telt rendbe rakni a feladatlapot, mint 
kijavítani. A végére azonban már ez is annyira letisztult, hogy a böngésző funkciói mellett, 
sokan egy haladóbb szöveg- és képszerkesztő szerkesztési ismereteket is elsajátítottak. 

Ám ne legyek álszent, a feladatok és a fordulók kitalálása, a határidők ellenére, legalább 
annyira jó móka volt. A témák és kérdések kiötléséhez szükséges utánajárás legalább annyira 
szórakoztató volt, mint azok megvitatása a játékosokkal.  

 
A vetélkedő sok tanulsággal szolgált számomra, amik közül egy fontosat emelnék ki. Merjünk 
utána járni a dolgoknak! Persze ezt gyakran mondjuk és hajlamosak vagyunk el is hinni, hogy 
mi aztán tájékozottak vagyunk, de gyakran kiderül, hogy csak az egyik oldalról szemléltük a 
problémát, egyetlen megoldást hittünk helyesnek. Ha valamiben nagy segítség a „rohanó 
világ” adta technikai fejlődés, abban bizonyosan, hogy töredéknyi idő alatt kereshetünk rá 
tényekre, állításokra. Ezt a félelmetesen sok információt pedig, ügyesen és tudatosan kezelve, 
könnyűszerrel szelídíthetjük meg, bővítve tudásunk eszköztárát.  

Kocsis Tamás 
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