
Magyarországon 2012 óta van lehetõség
nemzeti értékeket feltárni és nyilvántar-
tásba rögzíteni. Az Országgyûlés ebben
az évben nyilvánította ki, hogy a nemzeti
értékeket az egyetemes értékek részének
tekinti.

Mit nevezünk nemzeti értéknek? 
„A magyar nemzeti értékek (a továb-

biakban: nemzeti értékek), és azokon be-
lül a hungarikumok megõrzendõ és egye-
dülálló értékek. Az összetartozás, az 
egység és a nemzeti tudat erõsítése érde-
kében nemzetünk értékeit össze kell gyûj-
teni, dokumentálni, az értékvédelem
alapjául szolgáló dokumentációt a szigo-
rú nyilvántartás és kutathatóság szabá-
lyai szerint meg kell õrizni, az értékeket
pedig ápolni, védelmezni és támogatni
kell.” (hungarikum.hu)

Az értékfeltárásban a könyvtárosok és
a könyvtárak szerepe is felmerült, nem is
alaptalanul. A Magyar Könyvtárosok

Egyesülete (MKE) 2013-ban megrende-
zett negyvenötödik vándorgyûlésén,
Egerben már az értékfeltárásról szóló tá-
jékoztató is megjelent az elõadások sorá-
ban, valamint ezt bizonyítja az is, hogy
megalakult az MKE Hungarikum Mun-
kacsoportja.

„Az értékek felkutatása, azonosítása
és gyûjtése a településeken kezdõdik, hi-
szen a helyi értékeket a helyiek ismerik a
legjobban. A helytörténészek, muzeoló-
gusok, néprajzosok, pedagógusok, szak-
emberek, lokálpatrióták sok helyen már
el is készítették a helyi értékek listáját,
amely folyamatosan bõvíthetõ.” (Imre
Károly: Hungarikumok, helyi értékek.
Lakitelek, Antológia Kiadó, 2012)

Az értéktár célja a térség, a hely ha-
gyományainak, tárgyi-természeti és szel-
lemi javainak, termékeinek, tudás- és is-
meretkincsének, mûvészeti értékeinek,
jeles személyiségeinek, speciális közös-
ségeinek, új kezdeményezéseinek bemu-
tatása, értékelése, és ezen keresztül a lo-
kálpatriotizmus, gazdatudat erõsítése. 
A fenti célhoz tudnak kapcsolódni 
a könyvtárak szolgáltatásai, illetve a
könyvtárosok.
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Hogyan segíthetünk mi, könyvtárosok?

A hungarikum programot egy aktív kö-
zösségi programnak is tekinthetjük, mi-
vel az értéktárakba javaslatot tenni bárki
jogosult, legyen civil szervezet, nyugdí-
jasklub, magánember, bárki. Az értékek
gyûjtése piramis elv alapján mûködik, a
helyi érték mint a helyi társadalomhoz
(települési értéktár) köthetõ van legalul,
és ebbõl építkezik tovább a megyei, ága-
zati, majd a nemzeti értéktár, és végül a
„magyarság csúcsteljesítménye”, a hun-
garikumok. Alapnak a helyi közösséget,
annak értékeit tekintik. Számítanak az al-
kotó, kreatív egyénre, a helyi közösség
tagjaira. Így a település minden lakosát
korra, nemre függetlenül megmozgathat-
ja az értékek keresése.

A helyi érték a helyi társadalomhoz
kötõdik, a helyi társadalom legjobb gyûj-
tõhelye és ismerõje pedig a könyvtár és
a könyvtáros. Ez a település méretétõl, a
könyvtár felhasználóinak számától füg-
getlenül igaz.

Kis településeken az egyszemélyes
könyvtáros, helyismereti gyûjtemények-
kel rendelkezõ könyvtárakban pedig az
ottani helyismereti könyvtáros rendelke-
zik a legtöbb információval a település
kiemelkedõ, legjellemzõbb ismérveirõl.
Az adott téma iránt érdeklõdõk itt szerez-
hetnek bõvebb információt a keresett ér-
tékrõl.

Az értékek megtalálásához a követke-
zõ kérdések adhatnak útmutatást: 

• Milyen saját településre vonatkozó
helyi hagyományt ismer (ének, tánc, vi-
selet, szokás stb.)?

• Ismer-e olyan hagyományõrzõ hely-
belieket (helytörténész, helyi író, nótafa,
võfély stb.), akik tudásukat valamilyen
formában továbbadják (iskolában, óvo-
dában, jeles napokon, közösségi összejö-
veteleken, ünnepeken, családi, baráti kör-
nyezetben)?

• Ismer-e olyan kézmûvest, mesterem-
bert, gazdálkodót, vállalkozót, iparost,
aki egyedi, különlegesen értékes munkát
végez?
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• Tud-e valamilyen egyedi termékrõl,
ami régi technológiával készül a telepü-
lésén?

• Tud-e valamilyen helyi specialitású
ételrõl, italról?

• Nevezzen meg olyan épületeket,
köztéri alkotásokat, szobrokat, kegyhe-
lyeket, mûemlékeket, építészeti alkotáso-
kat, amelyek véleménye szerint a helyi
építészeti örökség részei (lakóházak,
gazdasági épületek, intézmények)!

• Tud-e valamilyen helyben megter-
melt vagy itt található mezõgazdasági
különlegességrõl, növényrõl (gyümölcs,
zöldségféle, egyéb)?

• Ismer-e olyan helybelit, akinek ked-
venc hobbija mások számára is érdekes
lehet (fest, farag, makettet, modelleket,
gyermekjátékokat készít, felújít régi gé-
peket, szõ, fon, hímez, horgol, fotózik,
valamit gyûjt)?

• Ha nyáron érdeklõdõ vendége jön,
mit mutat meg saját településérõl és an-
nak környékérõl?

• Milyen kiemelkedõ természeti érté-
ket ismer településén vagy annak szû-
kebb környezetében?

Ha ezen kérdések valamelyike felme-
rül és tudjuk rá a választ, akkor biztosak
lehetünk benne, hogy helyi értéket talál-
tunk. Az értékkeresésre a felhívást a tele-
pülés helyi médialehetõségeit kihasznál-
va, könyvtári és mûvelõdési intézmények
rendezvényein érdemes propagálni. 
A helyi értéktár-bizottságok tagjai kö-
zött, a politikai élet képviselõi mellett, a
legtöbb esetben a könyvtár – illetve a he-
lyi múzeum, helytörténeti gyûjtemény,
faluház, tájház – képviselõje is jelen van.
Az érték jelöléséhez szükséges központi
adatlap kitöltése nem a legegyszerûbb
feladat. Az alapadatok mellett szükséges
az értékek leírása, bemutatása, az indok-
lás, bibliográfiai hivatkozások, források
felsorolása, illetve képi, hangzó felvéte-
lek, ajánló levelek beküldése.

Az adatlapok megfelelõ kitöltéséhez a
könyvtárak állománya és az ott elérhetõ
adatbázisok sok segítséget nyújtanak. 
A polcokon található kézikönyvek, mo-
nográfiák, évkönyvekben fellelhetõ ta-
nulmányok, az országosan elérhetõ adat-
bázisok (EPA, MATARKA, különféle 
digitális képtárak) és a megyei könyv-
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tárak oldalain megtalálható helyi adat-
bázisok tartalmaiban a legjobb informá-
ciókat találhatjuk munkánkhoz. A nép-
szerûsítõ internetes oldalak a figyelem
felhívására tökéletesek, de egy szakmai
indokláshoz nem megfelelõek. 

Csongrád megye településeinek a
honlapjain kivétel nélkül található infor-
máció a helyi értéktárak mûködésérõl és
az elért eredményekrõl. Az ott fellelhetõ
információk közlése hol szûkszavúan
csak a beszkennelt adatlap feltöltésében
merül ki (Szeged város honlapja), míg
máshol képekkel illusztrált, kedvcsináló,
bemutató szöveggel ellátott értékismerte-
tés történik (Ásotthalom, Makó). A nép-
szerû közösségi média sem kerülhetõ
meg. Jó példa erre Bordány és Zákány-
szék, ahol nagyon jó érzékkel tartja e
módon a kapcsolatot az érdeklõdõ lakos-
sággal a könyvtáros. A megye központi
honlapján a Csongrád megyei értéktár ol-
dalán lehet településre, ágazatokra szû-
kítve keresni a megyei értékekrõl.
A Csongrád megyei értéktárban ötven-
egy, míg a települési értéktárban százhu-
szonnégy (2015. június 20-ai adatok) re-
kord található.

A megyei értéktárban történõ keresés
és az internetes oldalakon való keresgé-
lés során látszik, mennyire sokszínûen
fogják fel a települések, hogy náluk mi
számít értéknek. Elõfordul, hogy ugyan-
az vagy hasonló termék (például mézfaj-
ták, növény, sajt stb.) megtalálható a
szomszédos település értéktárában is.

Néhány helyi érték: mórahalmi szá-
raztészta, homoki tanyavilág, tanyai lét
mint életforma, batáta (Ásotthalom), a
bordányi Kisapáti család veteránautó-
gyûjteménye, selyemfûméz, csíramálé
(Sándorfalva), mórahalmi kecskesajt, vá-
sárhelyi túróslepény, Juhász Gyula fája
(Makó)

Helyi értékek megjelenítése 
a Somogyi-könyvtárban

Szegeden a Somogyi-könyvtár a város
központi rendezvényeihez kötõdõ kiállí-
tásokkal vesz részt a helyi értékek bemu-
tatásában. A népszerû Hungarikum fesz-
tivál, a Halászléfõzõ fesztivál idején a
könyvtári állomány anyagából, illetve 
a jó partnerkapcsolatoknak köszönhetõen
magángyûjtõk tárgyi segítségével mutat-
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juk be a helyi és országosan elismert
mesterségeket, iparágakat. 2013-ban pél-
dául a halasi csipke kiállítását lehetett
megtekinteni tárlóinkban. A kiállítások
mellett nyereményjátékokkal is igyek-
szünk felhívni a szegediek figyelmét nem
csak a fesztiválra, hanem könyvtárunk
szolgáltatásaira is. A legnépszerûbb ter-
mészetesen a halászléjegy-nyerõ játé-
kunk, köszönhetõen a szegedi Roosevelt
téri halászcsárda tulajdonosának.

Az év zárásaként kerül mindig meg-
rendezésre a Mesterségek dicsérete címû
tárlat a könyvtárban. A látványos kiállítás
a könyvtár és a Csongrád Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara több részesre 
tervezett közös tárlata, amelyen minden
évben egy-egy helyi hagyományokkal
rendelkezõ kézmûves, iparos mutatkozik
be. 2012-ben a kovácsok, szûcsök, sza-
bók; 2013-ban az asztalosok, 2014-ben a
borbély- és fodrászszakma került teríték-
re. A felsorolt tárlatok a régi könyvek és
a könyvtár helyismereti gyûjteményé-
ben õrzött céhes és ipartársulati iratok,
oklevelek és fényképek segítségével, va-
lamint egy magángyûjtõ anyagából be-
rendezett iparosmûhelyben, üzlethelyi-

ségben mutatják be minden évben az
adott mesterséget.

A kiállítás népszerûségét és érdekes-
ségét semmi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a sajtó kiemelt eseményként számol
be a róla, illetve idén filmforgatás is tör-
tént a borbélymûhely dekorációs kellékei
között az egyik helyi televízió jóvoltából.
A Csongrád Megyei Iparkamara kiadvá-
nyában, a Kamarai Futárban a könyvtár
egy munkatársa önálló rovatban jelentke-
zik a könyvtár állományában fellelhetõ,
helyi iparról szóló érdekes dokumentu-
mokkal foglalkozó írásaival.

A felsorolt lehetõségekbõl is látszik,
hogy a könyvtárak dokumentumõrzõ és
szolgáltató szerepük mellett a helyi érté-
kek megismertetésében, feltárásában is
kiemelt fontosságúak. 

A helyi értékekrõl és a hungariku-
mokról további részletes információk a
hungarikum.hu honlapon találhatók. 
A bizottság által elfogadott hunga-
rikumokról és nemzeti értékekrõl szintén
ott olvashatunk bõvebb információkat, 
az eseményekrõl, rendezvényekrõl az
egész országra és határon túlra vonatko-
zóan is. ■
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