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HELYISMERETI TEVÉKENYSÉG A  KISTELEPÜLÉSI 
KÖNYVTÁRAKBAN  

 
Szakmai nap a megyei könyvtárban  

 
  
2016. november 14-én a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban a kiskönyvtárak 
helyismereti tevékenysége és a helyi értékek számbavétele, őrzése volt a szakmai nap 
témája. A szép számmal megjelent könyvtárosokat Horváth Gábor, a  Polgármesteri Hivatal 
Humánigazgatási Osztályának szakreferense köszöntötte.  
Ezt követően Mennyeiné Várszegi Judit, az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 
elnöke A helyismereti munka lehetőségei egy helyismereti szemléletű könyvtárossal a 
kistelepülési könyvtárakban címmel tartott előadást. Elmondta, hogy minden nyilvános 
könyvtár feladata a lokális információk, dokumentumok gyűjtése, feltárása, archiválása, 
hozzáférhetővé tétele. Helyismereti dokumentum, ami helyi tartalmú, helyi kiadvány, vagy 
helyi szerző műve. A helyismereti gyűjtőkör - tartalmi szempontból a földrajzi, a kronológiai 
szempontok - meghatározása nagyon fontos. Helyinek tekinthető az adott település, a földrajzi 
egység, közigazgatási terület egyaránt. Helyismereti szempontból kiemelt fontosságú a helyi 
személyekre és a helyi testületekre vonatkozó információk összegyűjtése. Helyi személy, aki 
ott született, vagy élt, illetve meghalt. Formai szempontból is fontos meghatározni a 
gyűjtőkört: nyomtatott (könyvek, folyóiratok, lapkivágatok, aprónyomtatványok, 
kisnyomtatványok, térképek, kották) és kéziratos dokumentumok, kép- és hangdokumentumok, 
másolatok és számítógépes adathordozók is beletartoznak. A helyi újságok különösen fontos 
forrásai a helytörténeti kutatásoknak.  
 

    
 
Mennyeiné Várszegi Judit beszélt a helyismereti állomány gyarapításáról, feltárásáról és a 
helyismereti tájékoztatás formáiról is. A helyismereti állomány kurrens és retrospektív módon 
gyarapítható. A gyarapítás módja lehet kötelespéldány szolgáltatás, vásárlás, ajándékozás, 
csere, személyes begyűjtés, digitalizálás. Érdemes a helyismereti gyűjteményt 
különgyűjteményként kezelni, megkülönböztető jellel ellátni. A helyismereti dokumentumok 
feltárásának formája lehet kartoték, vagy számítógépes rendszer. Lehet külön nyilvántartása a 
képeknek és cikkeknek. A helyismereti tájékoztatás lehet passzív (visszakereső), vagy aktív 
(szétsugárzó). A helyismereti tájékoztatássegédletei elsődleges források: lexikonok, 
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monográfiák, bibliográfiák, a helyi állomány dokumentumai, valamint internetes adatbázisok, 
honlapok.  
A szakmai nap folytatásaként a kistelepülési könyvtárak helyismereti tevékenysége során 
használható internetes forrásokat mutatta be Takáts Béla, a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár 
igazgatója. Kiemelte, hogy a településre, illetve a települési könyvtárra vonatkozóan 
információs szempontjából nagyon fontos a honlap/honlapok rendszeres tartalmi frissítése. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a honlapok korábban mentett, archív változatát 
visszakereshetjük a http://web.archive.org oldalon. A keresőbe beírjuk a honlap URL-jét, majd 
kiválasztható, hogy mely időpont mentett változatás szeretnénk megtekinteni. Helyismereti 
információk szempontjából fontos internetes források a megyei közgyűjtemények, a megyei 
napilapok weboldalai. Takács Béla végezetül felhívta a figyelmet néhány portálra, amelyek jól 
használhatók a helyismereti információszolgáltatásban: Hungaricana Közgyűjteményi Portál 
(https://hungaricana.hu), Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (http://epa.oszk.hu), 
Fortepan (http://fortepan.hu/) stb.   
Kiss Gábor igazgató a megyei könyvtár helyismereti szolgáltatásairól beszélt, majd a baki, 
gyerekek bevonásával működő értékőrző törekvésekről Baloghné Bacsa Ibolya számolt be. 
Körmendy Marianna a zalabéri könyvtár központi értékőrző szerepéről szólt, hiszen a 
községben náluk található a helytörténeti gyűjtemény is. A helyi különlegességekről kiállítással 
emlékeztek meg nemrég. A gyenesdiási Klubkönyvtár helyismereti tevékenységéről Hársfalvi 
György igazgató számolt be, kiemelve a helyi kiadványok falutörténeti jelentőségét.  
A szakmai napon adtuk át az Olvasóinkért díjat, amelyet a könyvtárunk mellett működő JAVK 
Olvasóinkért Alapítvány adományoz évente. Ezúttal a nemrég nyugállományba vonult Vincze 
Istvánné gősfai könyvtáros kapta az elismerést. A díjazott 1992-ben kezdte könyvtárosi 
munkáját Gősfán, a 980 kötetes könyvtár ekkor még a régi iskola épületében volt, 1993-tól 
lehetőség nyílt a könyvtár bővülésére. Vincze Istvánnénak nagy szerepe volt az eMagyarország 
Pont kialakításában, a kultúrotthon vezetőjeként színes programokat szervezett, 1998-ban 
megalapította a Gősfai Baráti Kör Tánccsoportját. Közreműködésének köszönhető, hogy a 
Gősfai Helytörténeti Gyűjtemény megőrizte a helyi értékeket, a település történetének tárgyi 
emlékeit. 
        Sebestyénné Horváth Margit 
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