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A Velencei tó látképe 1970-ből Sukoróból. Sukorói gémeskút , A fotót Inkey Tibor készítette 
http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=9326 

Tartalom 

• A helyi információk társadalmi szerepének jelentősége 

• A helyismereti információ jellemzői egy adott településen 

• Helyismereti tevékenyég a könyvtárban 

• Miért helyi?  

    Helyi személy, helyi testület meghatározása 

• Lokális információkat tartalmazó 

    dokumentumok típusai, begyűjtésük, 

    gyarapításuk, hozzáférhetővé tételük.  

• A helyismereti tájékoztatás hagyományos és online eszközei. 

• Kapcsolat a megyei könyvtárral, a helyi intézményekkel,  

    szervezetekkel, a helyi gyűjtőkkel, az aktív polgárokkal. 
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http://www.vasutallomasok.hu/index.php?o=showlanc&l=8439&f=2722 

http://www.vasutallomasok.hu/index.php?o=showlanc&l=3218&f=1334 
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http://www.halaszkastely.hu/index.php/home 
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A társadalmi élet földrajzi szinterei, illetve az információk köre lehet 
egyetemes 
országos 
helyi  

Fejér vármegye térképe, 1894 
http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=512 

http://egykor.hu/csakvar/eszterhazy-kastely/2670 

Csákvár, Eszterházy-kastély, a kastély parkja 1911  
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A helyismereti információ jellemzői 
 

• adott hely: az ország pontosan körülhatárolt része 
 - település 
 - közigazgatási terület 
 - természetföldrajzi egység 
 - gazdasági régió      
• kronológiai, tematikai határai nincsenek 
• mindig rögzített, valamilyen dokumentumban tárgyiasult   

http://www.csakbereny-anno.hu/picture.php?/560/category/15 

Cserna Károly metszete a csókakői várról (1896). 
Fülöp Gyula tette közzé  

https://www.google.hu/search?q=velencei-t%C3%B3+kpeslep&sa=N&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwj8oK-qztDZAhUMaFAKHX-
jBCE4ChCwBAgx&biw=1920&bih=987#imgrc=Ox3A_5IieC0Q7M: 
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A helyismeret rokonfogalmai és határterületei 
 

• helyismeret 

• honismeret 

• helytörténet 

• tájkutatás 

Gánt, Bauxitföldtani Park – szabadtéri geológiai múzeum 

http://kirandulastippek.hu/vertes-gerecse-velencei-to/gant-bauxitfoldtani-park 

Lepsény, bár, 1931. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 
tulajdona http://mandadb.hu/tart/mcitem/478197 

http://old.vmk.hu/k/e2079-1.jpg 
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 Baracs, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely  

 http://www.fejerkszr.hu/baracs-konyvtari-informacios-es-kozossegi-hely       

A hely, ahol élünk...  Helyismereti szakmai konferencia. Székesfehérvár, 2018. március  5.  Mennyeiné Várszegi Judit 

„ Minden közművelődési könyvtár egyben tudományos könyvtár és  
információs központ is a saját székhelyére vonatkozó témában ” 
      (IFLA 1985-ös irányelvei) 

Csókakő, Könyvtári, Információs és 
 Közösségi Hely 

http://www.fejerkszr.hu/csokako-konyvtari-informacios-es-kozossegi-hely 
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 Helyismereti tevékenyég a könyvtárban 
 

     Lokális információkat tartalmazó dokumentumok 

• gyűjtése - szerzeményezése 

• feltárása 

• archiválása 

• hozzáférhetővé tétele 

Vajta, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 

http://www.fejerkszr.hu/vajta-konyvtari-informacios-es-kozossegi-hely 

http://www.vajta.hu/ikszt/ 
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Miért helyi? 
• Helyi személyek meghatározása 

  az adott településen  

   született, 

   élt, tevékenykedett, 

   meghalt 

 

• Helyi testületek meghatározása 

  az adott településen működő 

http://www.panno.se/2012/08/sajnovics-janos-naploja/ 

http://www.zeneszoveg.hu/egyuttes/125/cseh-tamas-dalszovegei.html 
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Helyismereti dokumentumok 
• helyi tartalmú dokumentumok 

  - kifejezetten helyismereti tartalmúak  
- gyűjteményes művek részei 

- országos kiadványok részadatai  

• helyi kiadványok 

• helyi szerzők munkái 

Pesovár Ferenc: A juhait kereső pásztor. Fejér megyei néptáncok. Fejér megye néprajza 2.  
Szent István Király Múzeum közleményei: A sorozat 1983.  
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_FEJE_A026_fmneprajza_II_juhaitkereso/?pg=0&layout=s 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1881_02/?pg=0&layout=s 

http://helyismeret.vmk.hu/konyvajanlok 
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  Helyismereti gyűjtemény 
 

• A gyűjtőkör meghatározását befolyásoló 
tényezők 

 
• A gyűjtőkör tartalmi körülhatárolása 

földrajzi határ 
kronológiai határ 
tartalmi teljességre törekvés 
 

• A gyűjtőkör formai körülhatárolása 
  1. nyomtatott és kéziratos dokumentumok 

  2. kép- és hangdokumentumok 
  3. másolatok 
  4. számítógépes adathordozók 

http://bookandwalk.hu/A-meszleni-Meszleny-csalad-kozeleti 
-es-politikai-szereplese-a-XVIII-szazadtol-napjainkig-1620-ebook.aspx 

http://bookandwalk.hu/A-meszleni-Meszleny-csalad-kozeleti
http://bookandwalk.hu/A-meszleni-Meszleny-csalad-kozeleti
http://bookandwalk.hu/A-meszleni-Meszleny-csalad-kozeleti
http://bookandwalk.hu/A-meszleni-Meszleny-csalad-kozeleti
http://bookandwalk.hu/A-meszleni-Meszleny-csalad-kozeleti
http://bookandwalk.hu/A-meszleni-Meszleny-csalad-kozeleti
http://bookandwalk.hu/A-meszleni-Meszleny-csalad-kozeleti
http://bookandwalk.hu/A-meszleni-Meszleny-csalad-kozeleti
http://bookandwalk.hu/A-meszleni-Meszleny-csalad-kozeleti
http://bookandwalk.hu/A-meszleni-Meszleny-csalad-kozeleti
http://bookandwalk.hu/A-meszleni-Meszleny-csalad-kozeleti
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Dokumentumtípusok a helyismereti gyűjteményben 
1. Nyomdai úton és más sokszorosítási eljárással előállított  
 dokumentumok, gépiratok, kéziratok 

• könyvek 
• folyóiratok 
• lapkivágatok 
• aprónyomtatványok, kisnyomtatványok 
• térképek 
• kották 
• kéziratok 
• félig-publikált anyagok 

 

http://www.lajoskomarom.hu/kutas.php?tit=Kutas%2
0tv%20ad%E1sai&lang=hu#.WprBRh3OVhE 

http://www.mjvkonyvtar.hu/2015/11/22/madarasz-es-kora-meghivo/ 

http://www.lajoskomarom.hu/pdf/1517211689.pdf 

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon Bakancs-klubja  
Vértes-Gánt túrájának szóróanyaga  
http://mandadb.hu/tart/mcitem/74006 
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Helyi újságok, mint információforrások 

• Ezek jelentik az információ    legnagyobb forrását   

• Mire használhatók? 

• Beszámoló kortárs eseményekről. 

• Egy megtörtént esemény idejének rögzítése. 

• Rálátás egy bizonyos időszak társadalmi 
eseményeire.  

• Helyi történelmi érdekességekkel kapcsolatos 
cikkek felkutatása. 

• Milyen faktográfiai adatok   nyerhetők ki a cikkekből? 

• Nevek: helyek, objektumok, utcák, személyek, 
testületek stb. nevei 

• Események 

• Dátumok 

http://www.gyuro.hu/kozsegunk/polgarmesteri-koszonto 

http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/ 
tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i 
nformaciot-az-abai-tanka-janos-konyvtar-szakmai- 
fejlesztesi-programja/cikkek/s 
arviz-tukor-xii-evfolyam-1-szam-2012-februar 

http://epa.oszk.hu/02300/02344/00001/pdf/EPA02344 
_szfehervar_es_videke_2012_01.pdf 

http://konyvtar.jakd.hu/hirlap/ 
Dunapentelei%20Igazs%C3%A1g 
%20-%201956/1956.10.30./ 
Dunapentelei 
%20Igazs%C3%A1g% 
201956.10.30.%201..JPG 

http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://abakultur.hu/index.php/palyazatok/tamop-3-2-4-08-1-2009-0006-utolerni-az-i
http://epa.oszk.hu/02300/02344/00001/pdf/EPA02344
http://epa.oszk.hu/02300/02344/00001/pdf/EPA02344
http://epa.oszk.hu/02300/02344/00001/pdf/EPA02344
http://konyvtar.jakd.hu/hirlap/
http://konyvtar.jakd.hu/hirlap/
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Dokumentumtípusok a helyismereti gyűjteményben 
2. Kép- és hangdokumentumok / audiovizuális dokumentumok 

• állóképek 

• hanglemezek, hangszalagok, rádiós anyagok, riportok 

• videokazetták 

• mozgóképek 

• multimédiák 

• digitális adathordozók (CD,CD-ROM,DVD, digitális fotó) 

Baracs  honlapja, Baracs múltja képeken –  Magyar József fotói 

                 Gárdony, Velencei-tó 1927. Fehérvári József tulajdona 
http://www.fortepan.hu/?tags=Gárdony%2C+&x=11&y=3&view=query&lang=hu&q= 

Baracs  honlapja, Baracs múltja képeken – Pfeffer Aranka képei 
   http://baracs.hu/baracs-multja-kepeken/ 



A helyismereti munka lehetőségei 
egy helyismereti szemléletű könyvtárossal a kistelepülési könyvtárakban 

 

 

 

 

 

 A hely, ahol élünk...  Helyismereti szakmai konferencia. Székesfehérvár, 2018. március  5.  Mennyeiné Várszegi Judit 

Dokumentumtípusok a helyismereti gyűjteményben 
   3. Másolatok 

mikrofilmek 
fénymásolatok 
digitális másolatok 

 
 4. Számítógépes adathordozók / digitális dokumentumok 

helyi/ közeli elérésű dokumentumok 
távoli elérésű, interneten hozzáférhető információk, adatbázisok 

Dunapentele, Sztálinváros a sajtó tükrében 
1951/vál. szerk. Gadanecz Júlia. - kiad. a József 
Attila Könyvtár. – Dunaújváros, 2011. 
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A helyismereti állomány gyarapítása 
• kurrens, retrospektív 
• desiderata jegyzék 
 

• Gyarapítás módjai 
• kötelespéldány szolgáltatás              
• vásárlás 

• forgalmazótól (pl. KELLÓ - Új Könyvek), 
könyvesboltból, közvetlenül a kiadótól, a 
szerkesztőségtől, fölöspéldány-jegyzékekről 

• ajándékozás 
• csere 
• személyes begyűjtés 
• digitalizálás 

Sárkeszi falukemence átadás 2015. 
http://www.sarkeszi.hu/index.php/telepulesunk/sarkeszi-
kepgaleriaja/category/17-falukemence-atadas 
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Nagylók,  
Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 
http://www.fejerkszr.hu/nagylok-konyvtari-informacios-es-kozossegi-hely 

A helyismereti állomány kezelése 
 

• különgyűjtemény 
• állománybavétel 
• speciális megkülönböztetés 
• egyes dokumentumtípusok elhelyezése 
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• Helyismereti feltárási módok 
• önfeltáró rendszer 

• katalógus 

• faktográfiai (tény, adat) feltárás 

• A feltárás formája: 
• kartotékok 

• számítógépes 

• Helyismereti katalógusok jellemzői 
•  egyedi katalógusok: életrajzi index, nyomdai 

katalógus, mikrofilm katalógus, folyóiratok   
katalógusa, stb. 

•  integrált katalógusok 

• 1. Cikk-katalógus 
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• 2. Képkatalógus digitális változata 
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• Helyismereti tájékoztatás 
•  passzív (visszakereső) 

•  aktív (szétsugárzó) 

• Helyismereti tájékoztatás segédletei: 
•  elsődleges források: lexikonok, 

monográfiák, stb. 

•  másodlagos források: bibliográfiák 

•  az országos/ általános tájékoztatás 
segédletei 

•  helyi állomány dokumentumai 

• Internetes adatbázisok, honlapok 

http://vasutallomasok.hu/ 

http://old.vmk.hu/k/e2238-14.jpg 
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Települési könyvtárak kapcsolatrendszere a helyismereti 
gyűjtésben  

 

 

 

 

 

a megyei könyvtárral, 

 a helyi intézményekkel, 

 szervezetekkel,  

a helyi gyűjtőkkel, 

 az aktív polgárokkal 
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Felhasznált online források: 

• Csákberény anno. Csákberény fényképalbuma http://www.csakbereny-anno.hu/ 

• egykor. hu. Egykor milyen volt? Akkor mennyire megváltozott! És most… Magyarország természetes és épített emlékeinek gyűjtőhelye  
http://egykor.hu 

• Magyar Digitális Képkönyvtár https://kepkonyvtar.hu/jetspeed/portal/default-page.psml 

• Vasútállomások – Zalalövő http://www.vasutallomasok.hu/allomas.php?az=zllo#regi 

• Vörösmarty Mihály Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer  http://www.fejerkszr.hu/catalog 

• Vörösmarty Mihály Könyvtár - Helyismeret http://helyismeret.vmk.hu/ 

• Magyar Nemzeti Digitális Archívum http://mandadb.hu/ 

• Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.oszk.hu/ 

• http://www.fortepan.hu/ 

• Digitális Képarchívum http://keptar.oszk.hu/ 

• Dunaújváros József Attila Könyvtár – Intercisától Dunaújvárosig http://www.jakd.hu/ 

• Enying, Gereben Városi Könyvtár http://www.vasgerebenkonyvtar.hu/hu/as 

• Baracs múltja képeken http://baracs.hu/baracs-multja-kepeken/ 

• Hungaricana  https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/kozgyujtemenyi-konyvtar/ 

• http://kirandulastippek.hu 
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„Arra figyelj, amire városod, 
az örök város máig is figyel: 
tornyaival, tetőivel, 
élő és halott polgáraival. 
 
Akkor talán még napjaidban 
hírül adhatod azt, miről 
hírt adnod itt egyedűl érdemes. 

 
Írnok, 
akkor talán nem jártál itt hiába.” 

 

   Pilinszky János: Intelem (részlet) 
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Köszönöm a figyelmet! 

Velencei-hegység 

http://kirandulastippek.hu/vertes-gerecse-velencei-to/velencei-hegyseg-sukoroi-kortura 


