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KISTÉRSÉGI KAPUK 
 

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pályázott a Közkincs program 
pályázatán, amelyet sikeresen el is nyert. A program pályázati kiírásának megfelelően a 
nagykanizsai kistérség szellemi és tárgyi kulturális, valamint természeti értékeinek 
közkinccsé tétele a vállalt feladat. 

Kiemelt cél: „a partnerség és a hálózatosodás elősegítése; a többcélú kistérség 
önazonosságához szervesen hozzátartozó kulturális örökség ápolása, megismertetése.” 

A nagykanizsai kistérség 48 településének több, mint felében 500 lakosnál 
kevesebben élnek.1 E településeknek (de a nem sokkal nagyobbaknak is) önállóan kevés 
esélyük van (részben az erre alkalmas intézmények hiányában) szellemi, tárgyi és 
természeti értékeik megjelenítésére, eme nemes cél érdekében létrehozott, folyamatosan 
gondozott portál létrehozására. Az említett települések nem nagyon láthatók az Interneten 
kereső világ számára. Ennek a nagyszabású feladatnak összehangolt, a kistérségi identitást 
építő bemutatása, megjelenítése a pályázatban a Halis István Városi Könyvtár által vállalt 
feladat. 

Ez eljárás az azonos kultúrájú mikrotérségek és a kistérség egésze számára is 
megoldásokat kínál a szellemi és tárgyi kulturális, valamint természeti értékeinek 
közkinccsé tételére. A megoldás olyan közösen létrehozott és folyamatosan alakított 
sokoldalú honlaprendszer, melyben a települések bemutathatják kulturális és természeti 
értékeiket, civil szervezeteiket. A létrejövő többfunkciós internetes „kapu” tehát egyszerre 
biztosítja az értékek átjárását a települések, a kistérség egésze, a régió és a világ között, de 
megoldásokat ad egy szervezett kistérségi szintű kommunikációra is, mellyel a kistérség 
hálózatosodását segítheti elő. 

A projekt olyan integrált internetes megjelenést céloz meg, mely egységes elvek 
szerint, a hosszú távú tartalomfejlesztés és tartós megtalálhatóság igényével jön létre, 
melynek célja a közzétett szellemi, kulturális értékeinknek közkinccsé válása. 

A kistérséget általánosan bemutató korábbi kultúrtörténeti leírásokat  vagy a 
kistérség valamely településéhez életével, munkásságával kapcsolódó személyt, 
szerveződést (egyesület, intézmény, egyéb civil szerveződés) a dokumentum 
digitalizálásával vagy máshol már Interneten elérhető dokumentumra való hivatkozással 
jelenítjük meg. Ez a nyomtatásban megjelent történeti, kultúrtörténeti írások, és a táj 
folklórjának, népdalainak, meséinek, ezt ápoló népdalkörök munkájának megjelenítését is 
jelenti (http://www.nagykar.hu/ekonyvek/24/17776.html). Az eddig a www.nagykar.hu 
honlapon közzétett digitális tartalmak is jól hasznosulnak az egyes honlapokhoz kötve. 

A települések egyedi történetét, földrajzát, néprajzát, kulturális életét bemutató írások 
elérhetővé tételét kitartó gyűjtőmunka előzte meg. A honlapgazdákkal folytatott hosszú 
beszélgetések alakították, formálták a munkafolyamatokat. Mindenki a saját tapasztalatait 
közzé téve igyekezett a legjobb linkgyűjteményt összeállítani a "saját" településéről. 
Gyakran előfordult, hogy egy-egy érdekes web cím több településről is nyújtott releváns 
információt. Így adtuk egymásnak a címeket, azzal, hogy mit érdemes megnézni. 
Irodalomkutatásnál nekünk, könyvtárosoknak nem ismeretlen az úgynevezett hólabda 
módszer, melyet itt ésszerű volt alkalmazni.  

Minden településnek egy formalizált kinézetet adtunk, amely mögött speciális, adott 
településre jellemző tartalmakat érhet el az érdeklődő. Kézikönyveinkből beszkenneltük 
minden település adott szócikkét (Új magyar lexikon; Zala megye kézikönyve; Zala 
megye története a középkorban; Magyar nagylexikon; Révai nagylexikon; Zala megye 
földrajzi nevei). 
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A települések épített környezetének és tárgyi kultúrájának megörökítése elsősorban 
annotált (a tárgyra vonatkozó alapinformációkat megadó) digitális fotóalbum formájában 
történik. Ezen túl a település lakói számára fontos épített emlékek (például új faluház) és 
képzőművészeti alkotások kerülnek bemutatásra a honlapokon. Igyekszünk minden 
településen diáksegítőt bevonni a munkába. Olyan olvasóinkat kerestünk meg, akik 
Nagykanizsán tanulnak, de a környező településen élnek és szívesen kapcsolódnak ehhez a 
tevékenységhez. Mivel pénzt ezért nem tudunk adni, egyéb kedvezményeket tettünk 
elérhetővé számukra. (Ingyenes beiratkozás, korlátlan Internet használat a könyvtárban, 
olcsóbb fénymásolás, nyomtatás). Mindenkinek fényképes olvasói kóddal ellátott kártyát 
készítettünk. Lelkesedésük nagy, sok-sok anyagot gyűjtöttek, most már csak meg kell 
tanítani őket a tartalmi munkára. 

A település faluképét meghatározó természeti értékek között a települést jellemző, a 
településre invitáló szép környezeti elemek kerülnek megörökítésre. Ahhoz, hogy ilyen 
tartalmakat elérhetővé tehessünk, képanyagra van szükségünk. Ennek elérésére 
megszerveztünk - egyelőre még csak pár faluban - a KSZR-rel (Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer) karöltve egy-egy közös látogatást. Számítógépet, szkennert vittünk 
magunkkal, és kértük a lakókat, hogy hozzák be régi fényképeiket amelyek a falu 
múltjával, jelenével kapcsolatosak. Beszkenneltük őket és így mindenki számára 
elérhetővé válnak. A kezdeményezést örömmel és sok kép felajánlásával fogadták. 
Szeretnénk, ha a további alkalmak jó hangulatú, vidám, mondhatnám társasági eseménnyé 
válnának a falu életében. (http://www.nagykar.hu/keptar/2808/30379.html). 

A tartalmak létrehozásakor törekszünk a táj és a bemutatott település minél 
sokoldalúbb és vonzóbb bemutatására, például térképekkel a megközelítés 
megkönnyítéséhez. 

Ezzel párhuzamosan nagy figyelmet fordítunk a források, hivatkozások 
ellenőrzésére, illetve annak a technológiának a kialakítására, mellyel az információgazda 
korrekt információkat tud közölni az általa hosszabb ideig gondozott honlapon. Mindezen 
tartalmak településenként három nagyobb csoport alatt lesznek elérhetők: Épített 
értékeink, Szellemi értékeink, Természeti értékeink 

A kistérség mozgókönyvtári ellátása érdekében fejlesztett Nagykanizsai Kistérségi 
Adatkezelő Rendszer (www.nagykar.hu) által megteremtődött az az informatikai és 
technológiai alap, melyre ráépül a pályázatunkban célzott fejlesztés. 

A települési portálok tartalma:  
• A településről szóló dokumentumok digitalizált változata (kép, szöveg, film, 

hang egyaránt). 
• A település közérdekű információi (benne konkrét utalás linkkel vagy címmel a 

kistérség munkaszervezetére és – ha szükséges – körjegyzőségre, kistérségi 
szolgáltatásra) és rövid bemutatása, települési eseménynaptár. 

• Önkormányzati információk (hirdetmények, pályázatok, rendezési terv stb.). 
• Információk a település intézményeiről és civil szerveződéseiről. A település 

vagy a településen élők (elsősorban civil szerveződések) más honlapjainak 
elérhetőségei (linktár). 

Természetesen ez a munka nem egyszeri feladat, hanem szorgalmas, folyamatos 
munkát igényel. Az új tartalmak elérhetővé tétele, frissítése, folyamatos gondozása a cél. 
A projektben az internetes tartalomfejlesztéshez a partneri kapcsolatok kezdeményezése és 
fejlesztése elengedhetetlen feltétel. Szeretnénk, ha a kistérség szervesen épülne be a "háló" 
világába, és ehhez a digitális kor adta lehetőségek messzemenő kiaknázása az eszköz.  

 
Gál Erzsébet 




