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Bevezetés 

 

Mi is az a helyismeret? Gyakorló könyvtáros kollégáink jó részének talán nem kell 

magyarázni a kifejezést, az évek tapasztalatai, gyakorlata magával hozta a fogalom akár 

öntudatlan tisztázását. A helyismereti munka alapjait ma már tartalmas, gyakorlati 

tudnivalókat ismertető tanfolyamon is elsajátíthatjuk. Bényei Miklós szavaival élve a 

helyismeret „egy adott helyre vonatkozó információk, illetve az őket hordozó 

dokumentumok összességét jelöli, továbbá a könyvtári (levéltári, múzeumi) tevékenységnek 

(gyakorlatnak) azt a részét, amely ezeknek az információknak, dokumentumoknak a 

felkutatásával, összegyűjtésével, rendszerezésével, feltárásával, közvetítésével és 

közreadásával foglalkozik.”1  

Miért fontos? Közvetlen környezete, élettere valószínűleg mindenki életében kiemelt 

szerepet élvez. Lakóhelyünk értékeinek megőrzéséhez a település vagy valamely nagyobb 

földrajzi egység történelmének, adottságainak ismerete nélkülözhetetlen. A helyismereti 

információ időben és tematikájában nem korlátozott, a múlt, és a jelen ismeretei egyaránt 

ide tartoznak. Ki kell emelni a helyi személyeket is, akik az adott helyen születtek, vagy 

haltak meg, ott éltek, alkottak, váltak ismertté, de a helyi szervezetek, testületek jelenléte, 

tevékenységük nyomon követése is a helyismereti munka alapkövei közé tartozik.2 A múltra 

való emlékezéssel, az ismeretek továbbadásával és az értékek megőrzésével egy olyan jövő 

válhat valóra a település számára, melyben az ott élők az elődök által kijelölt úton haladva 

adják át örökségüket generációról generációra.  

A helyismereti munka a városi és a megyei könyvtárak alapvető feladata, s mivel 

számos lehetőséget rejt magában, így az egyik legváltozatosabb területe a szakmának. Ma 

már több évtizedes múltja van, hiszen, ahogy az ország könyvtáraiban az 1960-as években 

fellendült a helyismereti tevékenység,3 úgy néhány évvel később a Vörösmarty Mihály 

Megyei Könyvtárban is a napi munkafolyamatok közé került.  

Pályamunkámban a Vörösmarty Mihály Könyvtárban folyó helyismereti munkát 

mutatom be, kiemelve bizonyos területeket. Ismertetem, hogy mi annak a tevékenységnek 

az olvasóink, látogatóink által is hasznosítható eredménye, amit mi a kollégáimmal közösen, 

                                                           

1 Bényei Miklós: Helyismereti tevékenység a könyvtárakban. Nyíregyháza, Bessenyei György Kiadó, 1994. 

3-4. p. 
2 Uo. 4-5. p. 
3 Bényei Miklós: Genius loci – A helyismereti tevékenységről. Budapest, Könyvtári Intézet, 2004. 3. p.  
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nagyszerű csapatot alkotva nap, mint nap töretlen kitartással végzünk. A helyismereti 

munkánk népszerűsítése közös feladatunk. Eredményeinket együtt érjük el állományunk, 

képességeink, kapcsolataink révén. Munkánk egyik célja, hogy felfigyeljenek ránk, 

megtudják, hogy pontosan mi is a feladatunk, mivel fordulhatnak hozzánk, vagy csak 

egyszerűen művelődni, kikapcsolódni vágynak nálunk, velünk. Írásomban közös munkánk 

gyümölcsét ismertetem, azokról a részfeladatokról írok egyes szám első személyben, melyek 

túlnyomó részét vagy egészét jómagam látom el.  

Tevékenységünk népszerűsítésének számtalan módja van, s szinte az összes 

lehetőséggel élünk. Írásomban kiemelem azokat a témákat, melyek segítségével láthatóvá 

válik, hogy könyvtári munkánknak eredménye számos területen alkalmazható. A 

legnagyobb változást talán a saját honlap hozta az életünkbe, így terjedelmében is erről írok 

a legtöbbet. A mindennapos helyismereti munka, rendezvényeink, kiadványaink, játékaink, 

a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthonnal való kapcsolatunk és a 

minőségirányítási munka is külön szakasz tárgya. Az időintervallumot kicsit önző módon 

határoztam meg: 2013 a kezdő dátum, hisz ettől az évtől kezdve tudtam kivenni a részem 

abból a könyvtári munkaterületből, mely – véleményünk szerint - mind közül a 

legváltozatosabb és a legszebb jelző viselésére jogosult.  
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A Vörösmarty Mihály Könyvtár Helyismereti részlege, dokumentumai 

 

Az 1952 óta megyei könyvtárként működő székesfehérvári Vörösmarty Mihály 

Megyei Könyvtár Helyismereti részlegének alapvető feladata Fejér megye 108 településével 

kapcsolatos információk, dokumentumok gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása. A 

hagyományos dokumentumtípusokon túl az elektronikus és digitális kiadványok is 

megjelentek a gyűjteményben. A 20. század második felében a könyveken kívül a sajtó 

szolgált a legtöbb, a Helyismeret gyűjtőkörébe tartozó információkkal, dokumentumokkal. 

Rendszeres, módszeres feldolgozásuk az 1970-es években vette kezdetét. A legkorábban 

használt módszer az ún. fénylyukkártás rendszer volt, melyet 1992-ig alkalmaztak, ez közel 

60 ezer tételt jelentett. A módszernek, amellett, hogy megvan a logikája és a maga szépsége, 

egyik nagy hátránya, hogy mai szemmel nézve igencsak nehézkes a releváns információk 

visszakeresése, s kizárólag helyben hozzáférhető.4 1992 és 1998 között – a könyvtárban 

elsőként - már egy számítógépes adatbázisban, a MicroISIS rendszerben történt a 

feldolgozás. A program elavulása miatt ezt szöveges formátumba sikerült átmenteni, így a 

lyukkártyás rendszerrel összehasonlítva már lényegesen rövidebb idő alatt indíthatunk 

kereséseket az adatok között. 1999 óta használunk a helyismeretben is integrált könyvtári 

rendszert, a TextLib-et, ahol ugyanezen műveletek pillanatok alatt elvégezhetőek.. 

A mindennapi munka során a napi sajtófigyelésnél talált cikkeket feldolgozzuk, 

adataikat rögzítjük, s rövid annotációkat fogalmazunk tartalmukról a TextLib-be. Azok a 

kötetek, melyek részben vagy egészben helyismereti anyagot tartalmaznak, szintén 

feldolgozásra kerülnek, helyismereti tárgyszavakkal (földrajzi hely, alkotó, testület, 

rendezvény vagy köznevek) látjuk el őket. Az online katalógusban való Részletes keresésnél 

a Helyismereti tárgyszó mezőt kiválasztva visszakereshetőek az általunk feldolgozott 

dokumentumok.  

A Fejér megyei gyűjteményben a könyvek és az időszaki kiadványok mellett további 

változatos dokumentumtípusokkal is dolgozunk. Az ún. kisnyomtatványok vagy 

aprónyomtatványok közül a legkisebb méretűek és leglátványosabbak a képeslapok, melyek 

online megtekinthetőek honlapunkon.5 Az egyéb aprónyomtatványokat méret szerint 

                                                           

4 Komlósi József: Tárgyszavazás a helyismereti számítógépes adatbázisban. In: Helytörténész könyvtárosok 

I. Országos tanácskozása. Vác, 1994. július 27-29. Budapest. Országos Széchenyi Könyvtár 

Könyvtártudományi és Módszertani Központ; Szentendre, Pest Megyei Könyvtár, 1995. 44. p.  
5 Képeslapok. http://tlwww.vmk.hu/?tab=2 [Hozzáférés: 2019. május 26.] 

http://tlwww.vmk.hu/?tab=2
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tároljuk, külön-külön a plakátokat, az A4-es, továbbá az A5-ös nagyságú dokumentumokat. 

Az anyagot önfeltáró módon, tematikusan rendszerezzük, ez a munkafolyamat jelenleg is 

zajlik. Külön, betűrendben tároljuk a gyászjelentéseket, melyek elsősorban Fejér megyei 

személyek halálozási adatairól adhatnak pontosabb képet a kutatóknak. Hiszen nem csak a 

megye településeivel kapcsolatos kiadványokat gyűjtjük, hanem a megyében született, itt 

élő, alkotó vagy itt elhunyt személyekről szóló irodalmakat is. A velük kapcsolatos 

forrásokat, adatokat a Fejér megyei személyiségek katalógusában rögzítjük, mely a 

kezdetektől, az 1970-es évek óta épül, bővülése ma is folyamatos. A cédulák számítógépre 

vitele már zajlik, ezáltal a keresés is lényegesen könnyebbé vált.  

Fotótárunk jelentős része már digitalizálva van, tematikusan rendszerezve kereshetünk 

közöttük. A megye napilapja, a Fejér megyei hírlap 1970-es években készült papír alapú 

fotóit a könyvtárnak adományozta, ez adja gyűjteményünk szerves részét. Jelentős 

mennyiségű fényképet őrzünk még könyvtárunk múltjából, rendezvényeinkről, dolgozói 

közösségünk megörökített emlékeiből. A helyismereti könyvek és az időszaki kiadványok 

nem nálunk, a Helyismereti csoport termében kerültek elhelyezésre; előbbiek beolvadnak az 

állomány többi részébe (kölcsönző részlegek és raktárak), míg utóbbiakat az Olvasóterem 

raktárában találjuk meg. Kis kézikönyvtár jelleggel helyismereti alapműveket, települési 

monográfiákat, adattárakat találhatunk a csoport termében is, ezeket munkánk során 

rendszeresen forgatjuk.  

Jelenleg 4 fő határozatlan idejű valamint 5 fő határozott idejű szerződéssel dolgozó 

munkatárs végzi feladatait a Helyismeretben. A 2015 őszén történt festés és átrendezés óta 

nem csak csoportok fogadására lett alkalmas a termünk, hanem kiállításainkat is helyben 

tudjuk megrendezni. Ennek köszönhetően egyre többen tudatában vannak a Helyismereti és 

Digitalizálási csoport hollétének.  

Számos fontos és összetett feladatot viszünk a hétköznapokon, de pályamunkámban 

nem a háttérmunkák bemutatása a célom, hanem hogy ismertessem, mennyi más színes és 

izgalmas részterülete van a helyismereti tevékenységnek. Elsőként „online birodalmunkat” 

szeretném bemutatni, hiszen honlapunk tartalma tükrözi tevékenységünket, elérhetővé teszi 

eredményeinket, közelebb visz minket olvasóinkhoz. 
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A helyismeret honlapjának felépítése 

 

A Vörösmarty Mihály Könyvtár honlapja munkába állásom idején egészen eltérő 

megjelenéssel bírt. Egyetlen informatikus kolléga szerkesztette a teljes felületet, ám mivel a 

városi és a megyei intézmény összevonása új, korszerűbb honlapért kiáltott, így a vezetőség 

megkezdte az informálódást a lehetőségekről. Különféle egyeztetést és árajánlatok bekérését 

követően a székesfehérvári NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft.-vel kötöttünk szerződést. 

Az új honlap 2016 őszére készült el. A külső megjelenésen túl lényeges újítást hozott 

magával, hogy a Központi Könyvtár egyes részlegei (Gyermekrészleg, Zenei és 

számítógépes részleg, Helyismeret, Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) külön alportált 

kaptak. A régi honlapon a helyismeret egyik legfontosabb adatbázisa, a Fejér Megyei 

Életrajzi Lexikon már eddig is megtalálható volt, de az új oldal már teljesen saját felület, 

mely kiváló terepet nyújt ahhoz, hogy munkánk számos eredményét a felhasználók számára 

közvetlenül, egy helyen, rendszerezve tegyük elérhetővé. Az oldal rendszeresen frissül, 

hírekkel, eseményekkel töltjük fel, hiszen a változatos tartalom, a dinamikus felület 

megkerülhetetlen elvárás a 21. században egy honlapot illetően. Napjaink igényei közé 

tartozik, hogy a weboldalaknak okostelefonon megtekinthető változatuk is legyen, így az új 

felület már reszponzív, tehát az okos eszközökön történő megjelenítésre optimalizált. 

Ugyanez a honlap adminisztrációs felületére is vonatkozik.6  

A könyvtár főoldalára a tartalom egy részét a NeoSoft munkatársai a régi honlapról 

átemelték, az új alportálokat azonban a kiválasztott szerkesztőknek kellett tartalommal 

feltölteni. A helyismereti aloldal szerkesztésére engem kértek fel 2016-ban. A főoldal és a 

további aloldalak szerkesztőivel közösen két tájékoztató képzésen vettünk részt, melyen 

megismertük a kialakított weboldal felépítését, belépési jogosultságot kaptunk a 

szerkesztőfelületre, melyet menüpontonként áttekintettünk, a felmerülő kérdésekre pedig 

választ kaptunk a fejlesztőktől. A könyvtári programok és események igényeihez igazítva 

több módosítás is történt a kezdetek óta, például a kezdőoldalon megjelenő hírek számát 

illetően. Jelenleg egy nagyobb méretű főhír és három kisebb méretben megjelenő hír kaphat 

helyet az oldalakon. Főhír hiányában helyette 3 kis méretű hír jeleníthető meg. A főhír az 

aktuális, időben legközelebbi események hirdetésére nagyszerűen alkalmas. Minden hírhez 

kép beállítása is szükséges, tudván hogy az illusztráció milyen fontossá vált jelenünkben. 

                                                           

6 Vörösmarty Mihály Könyvtár. Helyismeret. https://helyismeret.vmk.hu/ [Hozzáférés: 2019. május 27.] 

https://helyismeret.vmk.hu/


 8 

Ennek hiányában is megjeleníthető a szöveg, azonban így kevésbé vonzó a felhasználók 

számára. A hírek a kiválasztott képből, a címből, egy rövid bevezető szövegből, továbbá az 

ezekből összetevődő ún. dobozokra kattintva a megjelenő tartalomból állnak. A tartalomba 

bármilyen elem (kép, szöveg, videó) beilleszthető. A szöveg változatosan felosztható, 

képekkel és egyéb tartalommal variálható. A hírek alatti További híreink feliratra kattintva 

régebbi bejegyzéseink is megtekinthetőek.  
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Jelentős változást és korszerűbb látványvilágot hozott magával az ún. slideshow, mely 

több, meghatározott méretű, változtatható sorrendű, automatikusan továbbgördülő képet 

jelent. Az egyes képek elnevezhetőek, mely képaláírásként is funkcionálhat, s rákattintva a 

megadott tartalomra visz tovább. Szolgáltatásaink, programjaink, aktualitások 

hirdetőfelületeként a leglátványosabb megoldás. Új képelem beállításakor képszerkesztő 

programmal a megadott képpontméretek szerint kell kialakítani, hiszen az ettől való eltérés 

a többi tartalom pozíciójára befolyással van. (Például, ha egyik kép magassága, akár 1-2 

ponttal eltér a többitől, akkor az alatta levő tartalom lejjebb vagy feljebb csúszik arra az 

időre, ameddig a kép látható.) A könyvtár grafikusa, Varga Gábor Farkas 2018-ban minden 

aloldal számára tervezett egy az intézmény arculatával harmonizáló grafikát, melyek közül 

a Helyismereté szintén itt kapott helyet. Ezek az illusztrációk a részlegek profilját és az 

aloldal tartalmát tükrözően kisebb ábrákkal vannak díszítve.  

A honlap alapvető felépítéséhez tarozik a híreken túl a felső és a bal oldali menüsor. 

A felső menüsorban négy pontot alakítottam ki: Bemutatkozás, Fejér megyei gyűjtemény, 

Szolgáltatások, Elérhetőségek. A Bemutatkozásban a helyismereti munkáról szóló történeti 

összefoglalót és ismertetést olvashatjuk. A munka kezdeteiről, az alkalmazott feltárási 

módszerekről tudhatjuk meg a legfontosabbakat. A szöveget úgy állítottuk össze, hogy az 

ne csak a szakmabeliek, hanem a laikusok, kutatók, érdeklődők számára is érthető legyen.  

A Fejér megyei gyűjteményt, mellyel nap mint nap dolgozunk külön pontban 

mutatjuk be a felhasználók számára. Jellegzetességeiket kiemelve felsoroljuk a 

dokumentumtípusokat (időszaki kiadványok, aprónyomtatványok, gyászjelentések, fotók, 

nem hagyományos dokumentumok), ismertetjük hogyan történik feltárásuk, tárolásuk. 

Linkkel közvetlenül elérhetővé tettem a katalógusból, online megtekinthető, folyamatosan 

bővülő képeslapgyűjteményünket, s pdf formátumban a könyvtárunkban mikrofilmen őrzött 

helyi lapok listáját.  

A Szolgáltatások menüpontban lista formájában tettük láthatóvá, mi mindennel 

foglalkozunk alapfeladatainkon túl; linkekkel a kapcsolódó, általunk készített szóróanyagok 

is megtekinthetők. Ezeket korábban nyomtatott formában oktatási intézményekbe is 

eljuttattuk, ahol faliújságokon, tanári szobák hirdetőtábláin kerültek kihelyezésre. Az 

irodalomkutatás egyik alapvető szolgáltatásunk, évente számos alkalommal kapunk kérést, 

melyeket a Fejér megyei gyűjteményre támaszkodva teljesíteni is tudunk. Részlegünk a 

Fejér Megyei Honismereti Egyesülettel együttműködve hatodik éve szervez online 

honismereti vetélkedőt középiskolásoknak. 2019-ben második alkalommal hirdettük meg és 

vittük végig a szintén középiskolás korosztályt célzó prezentációs vetélkedőnket. 
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Rendszeresen készülünk különböző kiállításokkal, az utóbbi időben ezek nagyrészt már 

online, elektronikus tárlatok voltak. Könyvajánlóinkkal a gyűjtemény alapirodalmát, illetve 

az érdekes olvasmányokat mutatjuk be kis kedvcsináló írásokon keresztül. Két fontos 

adatbázisunk rövid kísérő szövegek társaságában kapott helyet a felsorolásban.  

Az Elérhetőségek menüpontban iránymutatást nyújtunk azoknak, akik nem csupán a 

virtuális térben szeretnének találkozni velünk és a munkánkkal, hanem betérnének hozzák 

az Oskola utcai épületünkbe. Munkatársaimmal együtt név szerint, email címünkön is 

elérhetnek bennünket olvasóink, felhasználóink. Az Elérhetőségek melletti nagyító ikonra 

kattintva lehetőség van a honlapon belüli keresésre.  

A bal oldali menüsor, inkább a fenti pontokban látott tevékenységek eredményeit 

gyűjti össze. Kiemelt, zöld háttérszínnel rendelkező menüponttal a könyvtár főoldalára egy 

kattintással vissza lehet térni, de ilyen módon tesszük feltűnőbbé a vetélkedőinkkel 

kapcsolatos információkat tartalmazó menüpontot is. Itt minden ősszel közzé teszünk egy 

felhívást szórólap formájában, melyet nyomtatva valamint emailben az oktatási 

intézményekbe, a pedagógusoknak is eljuttatunk.   

A könyvtár katalógusának használata helyismereti tartalom keresése esetén nem 

feltétlenül egyértelmű. Szakdolgozat, házi dolgozat, tanulmány írásakor, diákok, kutatók 

gyakran keresik fel a Helyismereti részleget, hogy a keresés mikéntjében a tanácsunkat, 

segítségünket kérjék. Támogatásuk érdekében, egy lépésről lépésre haladó, 

képernyőképekkel kiegészített leíráson keresztül bemutatok egy próbakeresést a Segítség a 

katalógus használatához menüpontban. A kulcs a helyismereti tárgyszó kifejezés 

mezőnkénti kiválasztásában van. Olvasószolgálati munka során ezt a lehetőséget, illetve az 

integrált könyvtári rendszer olvasói felületének ugyanezen célra való használatát is 

bemutatom az érdeklődő olvasóknak. Itt leginkább a téma mezőbe célszerű bevinni a 

választott témára vonatkozó kifejezést, akár többet is. A kapott találati listából már ki tudják 

választani a számukra releváns dokumentumokat. A dokumentum típusa általában könyv, 

tanulmány vagy cikk - beállítható, hogy melyikből szeretnénk találatokat látni. 

Szakdolgozatot írók és középiskolás diákok ezeken kívül ritkán keresnek egyéb 

dokumentumtípusokat, ám a kutatók, helytörténetírók számára alapvető és fontos 

forrásanyagul szolgálnak például az aprónyomtatványok is. A kapcsolatfelvétel bátorítására 

és annak érdekében, hogy az olvasóinknak segítő kezet nyújthassunk, létrehoztam egy 

online űrlapot, melyen a témát, a vonatkozó korszakot, a kutatás célját kell bevinni a 

megfelelő mezőkbe. A beérkező kérésekre természetesen a lehető leghamarabb válaszolunk, 
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ha szükséges, további részletekre kérdezünk rá a válaszlevélben. Az űrlapot a bal oldali 

menüsor utolsó előtti pontjára kattintva nyithatjuk meg.  

A helyismereti vonatkozású könyvtári referenszkérdések egy nagyobb része személyi-

életrajzi jellegű, melyek a könyvtári katalógusok, a lokális nyomtatott vagy elektronikus 

életrajzi lexikonok, adattárak, cím- és névtárak, sajtóban megjelent nekrologók és 

gyászjelentések segítségével válaszolhatók meg. Ezek közül a leggyakrabban az életrajzi 

lexikonokhoz fordulunk elsőként.7  

A Helyismereti és Digitalizálási csoport egyik legfontosabb adatbázisa a Fejér 

Megyei Életrajzi Lexikon.8 A megyei önkormányzat kezdeményezésére indult el a 

készítése 2008-ban, alapja a Fejér megyei személyiségek cédulakatalógusa. A lexikonba 

kizárólag már nem élő személyek szócikkei kerülnek fel, így az akkori 10 ezer cédulából ez 

mintegy 5-6 ezer nevet jelentett, ezek közül választották ki a leginkább érdemes 

személyeket. 1000 szócikk elkészítését vették tervbe a megye első írásos említésének 1000. 

évfordulója alkalmából. Pályázati forrásból, rengeteg munkával 500 szócikk létrejötte 

valósult meg. A Fejér Megyei Levéltár és a Székesfehérvári Városi Levéltár levéltárosai, a 

Szent István Király Múzeum történészei, a Kodolányi János Főiskola Könyvtára és a 

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár könyvtárosai vállaltak oroszlánrészt az írások 

elkészítésében. Olyan személyekkel találkozhatunk a lexikonban, akik a megye területén 

születtek vagy haltak meg, itt jártak iskolába, itt éltek vagy alkottak. A megye főispánjai, 

alispánjai, szolgabírói és főszolgabírói életútjainak bemutatása volt az elsődleges cél, illetve 

olyan személyek méltatása, akik valamilyen díj vagy kitüntetés birtokosai voltak, illetve 

valamely kulturális intézmény viselte, viseli a nevüket. A lexikon nevéből adódóan a szerzők 

törekedtek a megye minden településének reprezentálására.9 A szócikkek sorát az anyagi 

források megszűnése ellenére is tovább bővítjük, igaz kisebb léptékben.  

A Betűrendes mutató menüpontjában adott betűre kattintva egy lenyitható lista válik 

láthatóvá, s a keresett személy nevét kiválasztva, majd a Keresés gombra kattintva 

megjelenik az életrajzi szócikk. A szócikkek egységes felépítése jól elkülönülő szakaszokra 

tagolható. A nevet, esetleges névváltozatot a születési és halálozási adatok zárójelben 

követik, majd az illető foglalkozásának, szakmájának megnevezése következik. Ezt az 

                                                           

7 Kégli Ferenc: Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz. Regionális és lokális életrajzgyűjtemények 

válogatott, annotált bibliográfiája. Budapest, Könyvtári Intézet, 2005. 5. p. 
8 Fejér Megyei Életrajzi Lexikon. http://konyvtar.vmk.hu/fejerlex/fejerlexikon.htm  
9 Szőnyegi Hajnalka: Fejér Megyei Életrajzi Lexikon. Bevezető. 

http://konyvtar.vmk.hu/fejerlex/fejerlexikon.htm 

http://konyvtar.vmk.hu/fejerlex/fejerlexikon.htm
http://konyvtar.vmk.hu/fejerlex/fejerlexikon.htm
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életpálya részletesebb ismertetése, iskolái, tanulmányai, esetenként a családi háttér rövid 

felvázolása követi. Szakmai pályája, tevékenysége bemutatását egyesületi tagságai, 

kiemelkedő pozíciói zárják. Kitüntetett személyek esetén a díjakat a megítélés évszámának 

kíséretében soroljuk fel. Ha valamilyen alkotói tevékenységet is kifejtett, fő műveinek sorát 

jellemzően a teljesség igénye nélkül vázoljuk (F. m.). Az irodalomban (Irod.) a cikk 

megírásához használt forrásokat adjuk meg, ezeket kézbe véve az érdeklődő további számára 

fontos ismerethez juthat hozzá. Az írások alatt, bal oldalon egy monogram jelzi a szerzőt. 

Rákattintva megtekinthetjük a betűk feloldását, ahol a teljes néven túl a foglalkozás és a 

munkahely neve is megjelenik minden szerzőnkre vonatkozóan. Az életrajzi szócikk 

szövege felett, jobb oldalon találhatunk egy R betűt, mely a felhasznált irodalom résznél 

megjelölt dokumentumok teljes címének és adatainak listája. Amennyiben egy kis 

fényképezőgép ikont is találunk az R betű mellett, kattintást követően egy a személyt 

ábrázoló képet is kapunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lexikon bármely menüpontjába lépve állandó helyen látható egy kisméretű kép, 

Holokauszt 70 felirattal. Ahogy a felette helyet kapott rövid magyarázó szövegből is 

megtudható, a Holokauszt Emlékév alkalmából 70 zsidó származású személy életrajzával 

bővült a lexikon cikkeinek sora a 2014. évben. A munka pályázati pénzből valósulhatott 

meg, három munkatársunk részvételével; fejenként több tíz szócikk megírásával járultunk 

hozzá az évfordulóhoz. A helyben rendelkezésre álló, illetve az interneten fellelhető, már 
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digitalizált szakirodalom felhasználása mellett, levéltári kutatómunkával egészült ki az 

írások létrejöttének folyamata. A menüsor utolsó pontjában szabadszöveges keresési 

lehetőséget találunk. Itt bármilyen szóra, kifejezésre, foglalkozásra, településnévre 

kereshetünk, minden olyan cikk meg fog jelenni a találati listában, melyben az adott szó 

szerepel. A cikkek írásakor, hitelességre és tárgyilagosságra törekednek a szerzők. 

Országos rendezvények alkalmával (Internet Fiesta, Ünnepi könyvhét, Országos 

Könyvtári Napok) részlegünk olyan online programokat is kínál az olvasóknak és a 

felhasználóknak, melyek az Életrajzi Lexikon bizonyos cikkeinek alaposabb 

tanulmányozását hozzák magukkal. Ekkor a használók önállóan fedezhetik fel a lexikon 

felépítését, a keresési lehetőségeket, a szócikkek megjelenését. Rendszeresen készítünk 

totókat, melyek helyes megfejtéséhez meg kell látogatni a lexikon felületét. Minden évben, 

munkatársanként négy cikket írunk, s az őszi Országos Könyvtári Napok rendezvényeihez 

összeállítunk egy 13+1 kérdésből álló feladatsort, melyet weboldalszerkesztő program 

segítségével elkészítek, majd a honlapunkon elérhetővé teszek. Az általában egy hétig 

elérhető totóra annak közösségi felületeken való hirdetését követően, általában szép számú 

megfejtés érkezik be. A helyes megfejtést küldők között helyismereti jellegű ajándékokat 

(könyvet, ajándéktárgyat) sorsolunk ki, melyet a nyertesek örömmel vesznek át. Volt már 

példa Fejér megyén kívüli nyertesre is, ez esetben postán továbbítottuk a nyereményt a hálás 

játékosnak.  

Az év végi nagyobb lélegzetvételű munkáink közé tartozik az Évfordulónaptár 

elkészítése.10 A számítógépen található megyei személyek adatbázisában lekeressük azokat 

a személyeket, akiknek születési vagy halálozási évfordulója lesz a következő évben. A 

találatokat a Fejér Megyei Életrajzi Lexikon szócikkeikhez hasonló, egységes tagolásúra és 

megjelenésűre formázzuk. Ezt követően az informatikus által létrehozott adatbázis 

adminisztrációs felületére egyenként feltöltöm a személyek rekordjait. A munka végeztével 

a kollégák szúrópróbaszerűen ellenőrzik az Évfordulónaptárat, majd javaslataik alapján 

elvégzem a szükséges módosításokat. Az elkészült, következő évre vonatkozó 

Évfordulónaptár az év végén válik elérhetővé. Nem titkolt célunk ezzel, hogy a munkatervek 

összeállításakor a könyvtár kollégái, valamint a társintézmények, s egyéb megyei 

intézmények is felhasználhassák kiállításaik, könyvajánlóik, vetélkedőik vagy más 

rendezvényeik tervezéséhez az ötletelés során.  

                                                           

10 Évfordulónaptár. Évfordulós Fejér megyei személyiségek. http://konyvtar.vmk.hu/evek/evkereso.php 

[Hozzáférés: 2019. május 26.] 

http://konyvtar.vmk.hu/evek/evkereso.php
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Az Évfordulónaptár négy bal oldali menüponttal rendelkezik. A Név szerinti keresés 

az aktuális évben évfordulós személyiségek listája. Bármely nevet kiválasztva láthatóvá 

válnak a vele kapcsolatos információk. Felépítése a Fejér Megyei Életrajzi Lexikon 

cikkeihez hasonlít. A nevet zárójelben a születési, halálozási adatok követik, majd a 

foglalkozás meghatározását láthatjuk, s munkásságáról, fő tevékenységéről, olvashatunk 

néhány mondatot. Az irodalomnál azokat a forrásokat soroltuk fel, melyekre a napi 

munkánk, a sajtófigyelés során bukkantunk adott személyekről. A Vissza gomb segítségével 

ismét a nevek listáját láthatjuk. A második menüpont a Szabad szöveges keresés, melyben a 

fent már említett módon tudunk keresni. A Főoldal ponttal értelemszerűen a kezdőoldalra 

térünk vissza, míg a Korábbi évek lenyitásával láthatóvá válik, hogy első alkalommal a 2014. 

évre készítettünk online Évfordulónaptárat. Természetesen bármely itt látható elmúlt év 

kiválasztásával megnézhetjük, hogy abban az esztendőben kik voltak évfordulósak. Egyik 

legfőbb különbség a Fejér Megyei Életrajzi Lexikonnal szemben, hogy míg előbbiben lezárt 

életutakat olvashatunk, addig utóbbiban élő személyek nevei is előfordulnak.  

 

A helyismeret oldalának következő, népszerű menüpontja a Digitalizált 

képeslapgyűjteményünk. A menüpontra kattintva egy kétpontos almenü nyílik le, melyek 

közül az elsőt kiválasztva a gyűjtemény bemutatásáról, a képeslapok jelentőségéről, 

sajátosságaikról olvashatunk. Ha pedig a Böngészést választjuk, a könyvtár online 

katalógusának Képeslapok fülére jutunk. Itt a Települések elnevezésű mezőből legördülő 
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lista segítségével választhatjuk ki a számunkra fontos város vagy falu nevét. Beállíthatjuk, 

hogy oldalanként hány találatot (5, 10, 20, vagy 50) kívánunk megjeleníteni, végül a Keresés 

gombbal juthatunk el az eredményig. A képeslapok leírásán túl maguk a dokumentumok is 

megjelennek digitalizált változatban. Nem csupán a képeslap elejét, de az esetenként további 

információkkal szolgáló hátoldalt is megnyithatjuk. A szkennelt képeket jpeg formátumban, 

300 dpi felbontással és a könyvtár logóját ábrázoló vízjellel ellátva tesszük nyilvánossá, tehát 

nem szükséges könyvtári tagsággal rendelkezni a képek megtekintéséhez vagy letöltéséhez. 

Az állományrészt látványos jellegéknél fogva mi is gyakran felhasználjuk kiállításaink 

készítéséhez.  

Képeslapgyűjteményünk egyik legszebb darabja 

 

A könyvtár állományának a helyismereti gyűjteménybe tartozó könyveit és időszaki 

kiadványait nem a helyismereti csoport helyiségében találjuk meg, hanem beolvadnak a 

könyvtár egyéb részlegeibe, tehát nem alkotnak különgyűjteményt. Számos olyan 

helyismereti mű tartozik állományunkba, melyet más intézmények már digitalizáltak és 

online elérhetővé tettek. Ezeket összegyűjtöttük és linkek formájában a Fejér Megye 

Elektronikus Könyvtára menüpontban tekinthetők meg. Amint tudomást szerzünk egy 

újabb mű elérhetőségéről beemeljük a gyűjteménybe, így a lista folyamatosan bővül. 

Elsősorban szakirodalom: a Szent István Király Múzeum közleményei, évkönyvei, a Fejér 

Megyei Levéltár közleményei, iskolai értesítők, egyéb helytörténeti munkák és helyismereti 

információkat is tartalmazó adattárak, helységnévtárak linkjeihez juthatunk hozzá itt. 

A Könyvajánlókban saját írásainkkal helyi témájú kiadványokat, köztük 

településtörténeti monográfiákat, családtörténeti köteteket, turisztikai kiadványokat és 
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szépirodalmat mutatunk be. Havonta kerül ki szerzői megjelöléssel új ajánló, melyben arra 

is teszünk javaslatot, hogy mely célközönségnek ajánljuk a könyvet. Hasonló a következő 

menüpont, a Könyvtárunk kiadványai tartalma is, ám ebben az intézményünk jogelődje, a 

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár kiadásában megjelent, helyi alkotók szépirodalmi 

munkáiról olvashatunk rövid ismertetőket.  

A Virtuális kiállításaink egy része valós, tablókon elhelyezett dokumentumok 

beszkennelt és lapozhatóvá tett, vagy online fotóalbum formátumban megtekinthető digitális 

változata. Ezekben fotókon kívül kisnyomtatványok és lapkivágatok is megjelennek. 

Képeslapjainkból némi szakirodalom felhasználásával előszeretettel állítunk elő virtuális 

kiállításokat, melyeket alapvetően diavetítés formájában tettük közzé, de zenei kísérettel 

folyamatban van ezek videóvá konvertálása. A Székesfehérvári képeslapok című virtuális 

tárlat már videó formában érhető el, mely megállítható, tetszőleges időpontra léptethető. 

Kiállításainkhoz gyakran állítunk össze kérdéssorokat, melyek helyes megválaszolásához a 

tárlat megtekintése szükséges, tehát kimondottan nagy segítséget jelent, hogy videóként 

szabadon visszatekerhető, megállítható az anyag.  

A Hasznos oldalak egy rövid, de szintén folyamatosan alakuló linkgyűjtemény, mely 

nem kimondottan helyi tartalmú kiadványok online változatához vezet, melyek részleteikben 

viszont tartalmaznak helyismereti információkat. Ilyen például a Magyar Életrajzi Lexikon, 

a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, a Magyarország helységnévtára, de a már szereplő 

műveken túl egyéb adattárak, címtárak, nemesi összeírások elérhetőségével is tervezzük 

kiegészíteni a felsorolást.  

Sajtófigyelési munkánkra alapozva különböző kéréseknek eleget téve 

irodalomkutatást végzünk igen változatos témákban. Az általában évfordulók alkalmával 

létrehozott Bibliográfiáink egy része pdf formátumban megtekinthető. Minden bibliográfia 

végén szerepel az összeállítása dátuma, hiszen, ha valaki ismét adott témában kutat, akkor 

csupán a legfrissebb írásokat, az azóta eltelt időszak szakirodalmát kell összegyűjtenünk 

számára. A személyekről, intézményekről, településekről szóló bibliográfiák gyűjteménye 

tovább bővül a közeljövőben.  

A Galériában három almappát alakítottam ki: a helyismereti órák, foglalkozások, a 

tanulmányutak és a rendezvények számára. A programokat követően a készült képeket az 

adott esemény megnevezésével és dátummal együtt töltöm fel albumba, így téve könnyebbé 

a későbbi visszakeresést. A nagyobb rendezvényeinket követően rövid híreket írok az 

eseményekről, melyeket képekkel illusztrálok, majd a létrehozott galériához linket illesztek 
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be. A fotókat általában én készítem, ellenkező esetben a fotós nevét is feltüntetem a galéria 

nevében.  

A menüsor alatt székesfehérvári nevezetességek képeslapjaiból előállított online 

puzzle várja a honlaplátogatókat. A kép kirakása révén és az alatta látható dobozban kínált 

színező által a játékos kedvűek is tartalmasan tölthetik szabadidejüket weboldalunkon.  

Az alsó menüsor, melyet az eseménynaptár mellett találhatunk, a könyvtári honlap 

többi aloldalához vezető linkeket tartalmazza. Ez alatt a Galéria néhány albuma jelenik meg. 

A honlap alja három kis oszlopra tagolódik, melyek közül a bal oldali hírlevél-feliratkozási 

lehetőségnek ad helyet. A középsőben a partnerek, Székesfehérvár város honlapja, a Frim 

Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon és az Emanuel Smolka Nyilvános Vajdasági 

Könyvtár, a lengyel testvérkönyvtárunk weboldalaira juthatunk el. A jobb oldali az 

elérhetőségeinket tartalmazza.  

Alportáljaival együtt az új honlapról elmondható, hogy átláthatóbb, 

felhasználóbarátabb lett, s könnyebben megtalálhatjuk rajta a keresett információkat.  
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Hogyan legyünk népszerűbbek? 

 

A helyismereti gyűjtemény használatának népszerűsítése az egyik legfontosabb 

feladatunk, mely a helyi információkhoz, s azok kezeléséhez kapcsolódik. Számos 

eredményesen használható eszközzel élünk munkánk során. Természetesen a plakátok és a 

szórólapok, az egyik legnépszerűbb propagálási módszer. Nagy szerephez jutnak az 

újságokban, helyi rádióban, televízióban közzétett hirdetések, de napjainkban egyértelműen 

az online felületek és a közösségi média súlya a legnagyobb. A havonta megjelenő könyvtári 

hírlevélben rendszeresen olvashatók programajánlataink. A rendezvények a helyismereti 

információk széleskörű megismertetésére, s az érdeklődés felkeltésére az egyik 

legmegfelelőbb mód.11  

 

Az Itt éltek előttünk… vetélkedő 

 

A lokálpatriotizmus kialakítását már gyermekkorban nagyon fontos elkezdeni. A 

kicsik lakóhelyük, környezetük megismerésével, megszeretésével egy olyan úton indulnak 

el, mely településükhöz, hazájukhoz való ragaszkodáshoz, értékeik felismeréséhez és azok 

megőrzéséhez vezet. A Helyismereti csoport ezt a folyamatot azzal támogatja, hogy a 

fiatalabb korosztályok közül a középiskolások számára honismereti vetélkedőt szervez.  

Könyvtárunk a Fejér Megyei Honismereti Egyesülettel karöltve hat éve szervezi az Itt 

éltek előttünk… című középiskolás honismereti vetélkedőt. Néhány éve már kisgimnazisták 

jelentkezését is elfogadjuk, hiszen örömmel vesszük a fiatalabb korosztály lelkesedését is. 

Minden év szeptemberében felhívást küldünk ki az iskoláknak, pedagógusoknak, melyben 

ismertetjük a vetélkedő menetét és a jelentkezés mikéntjét, valamint a jutalmazást az első 

három helyezett számára. Három fős csapatokat alakítva, felkészítő tanár felkérését 

követően nevezhetnek a diákok. Három online forduló során, alkalmanként három, tehát 

összesen kilenc Fejér megyei kötődésű személy életútjával, munkásságával ismerkedhetnek 

meg. A fordulók feladatlapjait kollégáinkkal közösen állítjuk össze, majd az elkészült 

anyagból html weboldal szerkesztő program segítségével elkészítem a feladatok internetes 

változatát. A kapcsolódó php fájl révén a feladatlap kitöltendő részeibe írt megfejtések a 

                                                           

11 Bényei Miklós: Helyismereti tevékenység a könyvtárakban. Nyíregyháza, Bessenyei György Kiadó, 1994. 

115-116. p. 
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könyvtári email-fiókunkba érkeznek meg. Általában 2-3 munkatárs címét állítom be, hogy 

esetleges távollétem esetén is fogadni tudják a megfejtéseket. A weboldalszerkesztés során 

informatikus kollégánk segítségét szükség esetén igénybe veszem.  

Változatos feladattípusokat alkalmazunk, melyek elsősorban szövegértésre épülnek. A 

folyószövegből kihagyott szavak és szókapcsolatok kiegészítése, a totó, az életút 

eseményeinek sorrendbe tétele, a dátumok és események összepárosítása bevált típusok, de 

ezek mellett újításokat is rendszeresen alkalmazunk. A megoldásokhoz alapvető 

fontosságúak a Fejér Megyei Életrajzi Lexikon vonatkozó szócikkei, emellett tanulmányok 

vagy könyvrészletek, valamint időszaki kiadványok cikkeinek digitalizált változatát 

jelszóval védve tesszük hozzáférhetővé a versenyzők számára.  

 

A 2018-2019-es tanév vetélkedőjének 3. feladatlapja 
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A fordulók száma és az azokon belüli feladatok mennyisége idővel változott. Eleinte 

három fordulóban alkalmanként öt személlyel kapcsolatos feladatokat kellet megoldani a 

diákoknak. Pedagógusi visszajelzések alapján az utóbbi két évben fordulónként három-

három személlyel ismerkednek meg, így a felkészülés során kevesebb anyagot kell 

feldolgozni a tanulóknak. A tanárok ideálisabbnak látták ugyanis, ha rövidebb időn belül 

(kb. 1 óra alatt) el lehet készíteni a megoldásokat.  

A vetélkedő a tapasztalatok alapján igen hatékony módja a helyismereti munka 

diákokkal való megismertetésének. A résztvevők az ajánlott irodalmak elolvasásával képet 

kapnak a helyismereti irodalomról, helyi kötődésű személyek életútjáról szereznek 

tudomást. Az eddig elkészült feladatlapok túlnyomó többségében Fejér megye térképe is 

szerepelt, így a földrajzi elhelyezkedés fontosságára, a településnevek megismerésére is 

nagy hangsúlyt fektettünk, s elmondható, hogy utóbbi feladattípust a diákok egyre nagyobb 

sikerrel oldották meg.  

Az online fordulókat a Helyismereti és digitalizálási csoport termében tartott döntő 

zárja, melyre a legjobb pontszámot elért öt csapat kap meghívást. Egy előzetes felkészülést 

igénylő, a kilenc személy életét és munkásságát átfogó írásbeli feladatsor jelenti a végső 

megmérettetést a versenyen. Az első helyezett csapat tagjainak jutalmát a Honismereti 

Szövetség biztosítja, ez pedig az Ifjúsági Honismereti Akadémián való díjtalan részvétel 

lehetőségét nyújtja. A második és a harmadik helyezett csapat tagjai tárgyi ajándékokban 

részesülnek.  

A 2018/2019-es tanévre második alkalommal hirdettünk prezentációs versenyt, 

ugyancsak középiskolás korosztály számára. Egy választott települést története, valamely 

Fejér megyei kötődésű személy élete, vagy iskolatörténet diavetítés segítségével történő 

prezentálásának kihívása elé állítjuk a jelentkező, szintén három fős csapatokat. A kezdetek 

óta nagy az érdeklődés erre a versenytípusra. A jutalmazás ugyanaz, mint az Itt éltek 

előttünk… vetélkedő esetében. Az eddigiek során legtöbbször településtörténeti diasort 

készítettek a fiatalok. Ennek során elsajátítják a prezentációkészítés alapjait, melyet tovább 

tanulás esetén jó eséllyel többször is hasznosítani tudnak majd. A vetélkedők további 

fejlesztésére már vannak terveink, melyek reményeink szerint technikai újításokat is 

magukkal hoznak.  
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A hely, ahol élünk konferencia 

 

2018. március 5-én országos helyismereti konferenciát rendeztünk Székesfehérváron, 

A hely, ahol élünk címmel. A rendezvény mottója „Örökségünk: a múlt és a jövő 

találkozása” volt. A tanácskozást Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere 

nyitotta meg. Az előadások során a könyvtárunkban folyó munkán túl, fővárosi szervezetek 

és Fejér megyei települések értékőrzői is bemutatkoztak. Szőnyegi Hajnalka kolléganőm a 

könyvtár készülő jubileumi emlékalbumát (125 év Székesfehérváron az olvasók 

szolgálatában) mutatta be számtalan felvétellel illusztrálva, míg Hajdu Hajnalka a nálunk 

folyó digitalizálási munkákról beszélt a hallgatóságnak.12 Minden előadás alátámasztotta a 

helyismereti munka fontosságát, a rá való töretlen igényt. A személyes kapcsolatok, egy 

helyi személyiség, legyen akár pedagógus vagy bármilyen más foglalkozású, valóságos 

katalizátorként működhet a fiatalabb generáció számára, hiszen a lakóhelyi iránti szeretet 

ifjakba oltása nélkül nem valósulhat meg eredményes helyismereti, helytörténeti munka.  

 

 

                                                           

12 Szőnyegi Hajnalka: A hely, ahol élünk. Könyvtárosok országos helyismereti konferenciája 

Székesfehérváron. In: Könyvtári figyelő,·64. évf. 2. sz. (2018.), p. 246. 
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A rendezvényhez plakátot és meghívót készítettem, majd online felületet hoztam létre, 

ahova az informatikus által készített jelentkezési lapot, és a programokat feltöltöttem. A 

későbbiek folyamán az előadók engedélyének birtokában diavetítéseikkel, továbbá az 

eseményről készül fotók galériájával és az online médiamegjelenésekkel egészítettem ki az 

oldalt.13  

A konferencián lehetőséget kaptam bemutatni a Helyismereti és digitalizálási csoport 

honlapját. Menüpontról menüpontra haladva ismertettem munkánk eredményeit, 

adatbázisainkat, az érdekességekre, értékességükre hívtam fel a megjelentek figyelmét. A 

rendezvény nagy sikerrel zárult, közel száz résztvevővel. Örömmel vettünk, hogy jócskán 

érkezett hallgatóság Fejér megye területén túlról is.  

 

EFOP-pályázat 2018-2019 

 

2016-ban könyvtárunk benyújtott egy az Európai Unió támogatásával megvalósuló 

pályázatot. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 

Program EFOP-3.7.3-16-2017-00106 azonosító számú, Az egész életen át tartó tanuláshoz 

hozzáférés biztosítása című projekt 2018 júniusa és 2019 májusa között valósult meg. A 

projekt könyvtáruk részlegei és tagkönyvtárai számára jelentős anyagi támogatással 

különféle típusú rendezvények (pl. tanfolyam, szabadegyetem, szakkör) megszervezését 

tette lehetővé. Helyismereti csoportunk a havi szakkör formát választotta, mely során 

minden hónapban egy két óra időtartamú rendezvényt tartottunk. A programsorozat A hely, 

ahol élünk – bevezetés a helyismeret forrásaiba címet viselte. A tematikát a helyismeretben 

fellelhető dokumentumtípusokra építettük, így külön szakköri alkalmat szentelhettünk a 

könyveknek, az időszaki kiadványoknak, a képeslapoknak, a plakátoknak, a fotóknak és a 

kisnyomtatványoknak. Olyan átfogó, elméleti témák is helyet kaptak a kínálatban, mint a 

Vörösmarty Mihály Könyvtár helyismereti munkája a múltban és a jelenben, a 

székesfehérvári nyomdászat története, napjaink online és írott sajtója, helyismereti 

adatbázisaink és honlapunk bemutatása, valamint a személyes történelem, 

visszaemlékezések fontossága a helytörténetírásban.  

A pályázattal járó többletmunka során a csapatként működés nélkülözhetetlen volt. 

Több alkalommal mi magunk is előadók voltunk a rendezvényeken, a felkészülés során így 

                                                           

13 A hely, a hol élünk. https://helyismeret.vmk.hu/a-hely-ahol-elunk [Hozzáférés: 2019. május 26.] 

https://helyismeret.vmk.hu/a-hely-ahol-elunk
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számos új ismerettel gyarapodtunk. A kapott témánkba belemélyedve, az irodalmakat 

feldolgozva, majd az ismereteket átadva az előadásokon, tudásmegosztó képességeinkről is 

számot adtunk. Közönségünk nagyjából állandó volt, de a témákból adódóan a megfelelő 

érdeklődési körrel rendelkező nézőket is vonzották szakköreink. A sajtó képviselői szinte 

minden alkalommal jelen voltak, a megye napilapjában, a Fejér megyei hírlapban, sőt annak 

online felületén, a feol.hu-n is megjelenési lehetőséget kaptunk. A városi televízió, a 

Fehérvár Tv nem csupán felvételeket készített az előadások alatt, hanem interjúkat is kértek 

az előadóktól és a résztvevőktől.  

A szakkörök egy részét kimondottan hátrányos helyzetű könyvtárlátogatóink számára 

szerveztük meg. Két alkalommal az összeállított diavetítéseket kérdezéssel és személyes 

élmények felidézésével tettük interaktívvá a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított 

Otthon fiataljai számára. A foglalkozások végén a kifejlesztett játékokkal, memória 

kártyajátékkal, dominóval illetve Fekete Péter kártyával játszottak. Ezek révén a képeslapok 

segítségével az ábrázolt nevezetességek még inkább rögzülhettek. A harmadik alkalommal 

az általuk korábban városi séták során összegyűjtött helyi témájú szórólapokból közös 

ragasztási munkával egy óriási plakátmontázst készítettek. A negyedik alkalommal pedig 

egy érdekes, gépjárművekkel foglalkozó előadást hallgattak meg nagy érdeklődéssel. A 

foglalkozások során Székesfehérvárral kapcsolatos ismereteiket felidézték, vagy újabbakkal 

gazdagították.  
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A rendezvénysorozat nyolcadik programja során, 2019 januárjában Székesfehérvár 

nagy nyomdászdinasztiáiról tartottam előadást. A Számmer, a Debreczenyi és a Csitáry 

család nyomdász tagjainak életét és munkásságát vázoltam fel diavetítés kíséretében. 

Műhelyeik, üzemeik eredményeit, majd helyi tartalmú köteteket, időszaki kiadványokat 

kézbe véve megcsodálhattuk a 19. század végének és a 20. század elejének 

nyomdatermékeit. Az előadás második felében az 1950-es évek nyomdaiparáról beszéltem, 

majd a kötelespéldányok mibenlétére és jelentőségére tértem ki. Zárásképp a Fejér Megyei 

Nyomdaipari vállalat sajtótermékeiből szemezgethettek a jelenlévők. Számos érdekes 

tanulmánnyal és cikkel találkoztam a témában, így a felkészülést nagyon tanulságosnak 

éreztem, rengeteg új ismeretre tettem szert a városról és nyomdászatáról, nyomdaiparáról 

egyaránt. Kutatói munkám azzal a fontos eredménnyel zárult, hogy a megszerzett ismeretek 

a megye minden pontjára eljuthattak. A Fejér megyei hírlap ugyanis két részletben egy-egy 

teljes oldalas írást közölt a témáról. Fotókkal illusztrálva számoltak be az előadás anyagáról 

így öregbítve könyvtárunk és városunk nyomdászatának hírnevét.14  

 

Dokumentumaink a közönség előtt. A Helyismeret, mint kiállítótér  

 

A helyismereti állomány dokumentumainak változatossága rendszeresen kiállítások 

összeállítására sarkall minket. Olyan kincsek lelhetők fel ugyanis gyűjteményünkben, 

melyek között mindenki megtalálhatja a számára érdekeset, sőt gyakran személyes kötődést 

is felfedezhet például egy intézmény történeti anyagát megismerve. Napjainkra állandósult 

a gyakorlat, miszerint évente egyszer, az Ünnepi Könyvhét alkalmából egy nagyobb 

horderejű kiállítást rendezünk a dokumentumainkból. Pályázati forrásból vásárolt saját 

paravánok és álló vitrinek szolgálnak kiállítási eszközként, de szükség esetén az intézmény 

más részlegéből való kölcsönkérést követően fekvő tárolókkal is kiegészíthetjük 

készleteinket.  

Nagyobb tárlataink közül kiemelném nyugalmazott kolléganőnk, Hegedűs Éva 

fotóiból készült kiállítást, melyre 2015-ben került sor, akkor még az Olvasóteremben. 

Kolléganőnk könyvtári és székesfehérvári eseményeket, építkezéseket örökített meg 

                                                           

14 Borsányi Bea: Egykori székesfehérvári nyomdászcsaládokról. In: Fejér megyei hírlap, 64. évf. 34. sz. 

(2019. febr. 9.), 11. p. 

Borsányi Bea: A 23 nyomdából 6 vészelte át a háborút, de a végére csak egy vállalat maradt Fehérváron. In: 

Fejér megyei hírlap, 64. évf. 41. sz. (2019. febr. 18.), 12. p. 
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felvételein. A 2016-ban bemutatott Supka Géza Emlékkiállítás szintén nagyobb teret 

igényelt, így ugyancsak az Olvasóteremben rendeztük meg. Supka Géza, az Ünnepi 

Könyvhetek (eleinte könyvnapok) kezdeményezője azon ténynél fogva kötődik 

városunkhoz, hogy lánya, Supka Magdolna 1995-ben édesapja lapkivágat-gyűjteményét 

könyvtárunknak adományozta. Supka életéről, gyűjteményéről és a könyvnapok kezdeteiről 

is olvashattunk a tárlat tablóin. 2017-ben a Könyvhetek Székesfehérváron című kiállításunk 

a könyvtár állományában megtalálható fényképek segítségével a város Ünnepi Könyvheti 

rendezvényeit követte nyomon az 1960-as évektől egészen 2016-ig. Ez volt az első nagy 

tárlatunk, melyet már a saját termünkben állíthattunk ki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Könyvhetek Székesfehérváron című kiállításunk megnyitója 

 

A Városkép - másképp című 2018-as kiállítással a Szent István Király Múzeum 

Városkép c. kiállításához csatlakoztunk tematikai értelemben. Az elsősorban fotókból 

létrehozott múzeumi tárlatot egészítettük ki, ahogy azt az alcím is mutatja: A 20. századi 

Székesfehérvár könyvtári dokumentumokon.  

A fenti kiállítások virtuális tárlatként, online fotóalbum, illetve lapozható beépülő 

médiatartalom formájában a Helyismeret honlapjának Virtuális kiállításaink menüpontja 

alatt tekinthetők meg.15  

                                                           

15 Virtuális kiállításaink. https://helyismeret.vmk.hu/virtualis-kiallitasaink [Hozzáférés: 2019. május 26.] 

https://helyismeret.vmk.hu/virtualis-kiallitasaink
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Ismerjük meg együtt Fejér megyét! 

 

Lehetőségeinkhez mérten iskolás csoportokat is rendszeresen fogadunk termünkben. 

Könyvtárhasználati óránkon könyvek, folyóiratok, plakátok, képeslapok, kisnyomtatványok 

segítségével bemutatjuk, hogy miből áll egy település, valamint Fejér megye helyismereti 

anyaga. Megvizsgáljuk, hogy melyik dokumentum miért fontos, mely információk birtokába 

juthatunk általa, miért gyűjtjük. Gyakorlati feladat során pedig az egyes 

dokumentumtípusokat megkeressük a könyvtár online katalógusában. Képeslapos 

városismereti foglalkozásunkon egy kiválasztott Fejér megyei település képeslapokon 

megjelenített nevezetességeit és a velük kapcsolatos tudnivalókat vesszük végig.  

Ehhez hasonló tematikát követve olyan foglalkozásokat is tartunk, melyek során a 

rövid képeslapos vetítést követően a saját készítésű társasjátékainkkal játszhatnak a 

gyerekek. 2018-ban vezettünk be egy újabb óratípust, melyben a már-már elmaradhatatlan 

vetítést képeslapos album vagy óriás képeslap közös készítése zárja.  

 

     

 

Helyismereti publikációk  

 

A helyismereti gyűjteményben fellelhető információk közzétételének egy másik fő 

módszere, eszköze a publikáció. A kiadványok összeállítása, megírása, s közzététele a 

szolgáltatások fontos részét képezi, mivel a tájékoztató, közművelődési funkció 

betöltéséhez, továbbá a tudományos kutatáshoz is segítséget nyújtanak.16 

                                                           

16 Bényei Miklós: Helyismereti tevékenység a könyvtárakban. Nyíregyháza, Bessenyei György Kiadó, 1994. 

119. p. 
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Munkába állásom óta, két kiadványunk is napvilágot látott. Állományunk kiváló 

kutatási terepet nyújt nem csak a kulturális területen működő szakdolgozók, hanem a 

magánemberek számára is. Természetesen nincs ez másként akkor sem, ha kolléga kezd el 

érdeklődni valamely helyi téma iránt. Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából 

önkormányzati kezdeményezésre Bognár Zsuzsa kolléganőm a forradalommal kapcsolatos 

könyvtárunk által feldolgozott irodalmak adatait gyűjtötte ki, rendszerezte, s bibliográfiát 

készített belőlük. A könyvet Fejér megyei települések forradalmi emlékműveiről szerette 

volna illusztrálni, de jogtiszta képi anyag nem állt rendelkezésünkre. Ekkor kért fel, hogy a 

könyvtár saját tulajdonú tükörreflexes fényképezőgépével készítsek felvételeket. Listát 

állított össze, hogy mely települések emlékművének szán helyet a létrejövő kiadványban, a 

vezetőség pedig rendelkezésünkre bocsátotta a könyvtári autót. A terepgyakorlatként is 

értelmezhető út során 25 műalkotásról készült fotó, melyek mára a helyismereti gyűjtemény 

részét képezik. A bibliográfiából 500 példány készült; a megye középiskoláiba és 

könyvtáraiba juttattunk belőle példányokat, hiszen a téma kutatóinak, pedagógusoknak nagy 

hasznára válhat a kiadvány.  

 

 

 

 

A konkretizált témákon, szűkebb ismeretterületeken túl könyvtárunk története is 

nagyszerűen dokumentált. A Vörösmarty Mihály Könyvtár jogelődeivel együtt 2018-ban 

ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját. Ennek apropóján csoportvezetőnk, Szőnyegi 

Hajnalka egy fényképes emlékalbum összeállítását kezdeményezte, mely tartalmának 

előállításához nyugdíjas kollégák segítségét kérte. Több találkozó alkalmával átválogatták 
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az intézmény fotógyűjteményét, meghatározó jelentőséggel bíró eseményeket választottak 

ki, majd az ezeket illusztráló fotók kapcsán visszaemlékezéseket írtak. A személyes, életrajzi 

elemekkel tűzdelt írások révén feltárul az intézmény gazdag múltja: az épületek, a 

költözések, a munkafolyamatok, a munkatársaink, a szakmai programok és az olvasókat 

célzó rendezvényeink. Mindezek számtalan fénykép társaságában elevenednek meg a könyv 

lapjain. 

A főszerkesztő megbízásából az épületeink mai megjelenését és az aktuális munkatársi 

közösségeket megörökítő felvételeket készítettem az emlékalbumba. A szép küllemű 

kiadvány érdekes és élvezetes olvasmány munkatársaink, volt dolgozóink, olvasóink, 

látogatóink számára egyaránt.  

 

Helyismereti játékok 

 

A helyismereti gyűjtemény számos olyan ismeretanyaggal szolgálhat minden 

korosztály számára, mely az egyén helyhez való kötődését, településének, környezetének 

megismerését, tiszteletét segíti. A könnyedebb, szinte észre sem vehető tanulást segítjük elő 

olyan játékok elkészítésével, melyek az egyéb készségek javítása mellett Székesfehérvár és 

a megyénk látnivalóinak, épített környezetének, természeti értékeinek alaposabb 

megismerését is lehetővé teszik.  

Kolléganőm ötlete nyomán helyismereti állományunk képeslapjaiból memória 

játékkártyát készítettem, mely prototípus természetesen még házi előállítású volt. A 

vezetőség szárnyai alá vette az ötletet, s amint az anyagi forrás biztosítottá vált, gyári 

minőségű játékkártyákat rendeltek egy nyomdától. Ezekből azóta tagkönyvtárainkba és a 

megyei településeinek könyvtáraiba is juttattunk, mellyel munkánkat és megyénk értékeit 

egyaránt népszerűsítjük.  

Képeslapgyűjteményünk változatos és kreatív felhasználhatóságára utal, hogy nem 

csupán memóriajáték, de puzzle, Fekete Péter kártyajáték és dominó is készült a dekoratív 

dokumentumtípusból. Annak ellenére, hogy ezek csupán házi készítésűek, a minőségi 

anyagok felhasználásának köszönhetően nagyszerűen alkalmazhatók gyermekeknek tartott 

foglalkozásaink során. Jelenleg a Helyismeret már számos nyomdai minőségű puzzle-lel is 

büszkélkedhet. A játékok által ábrázolt képeslapokat kisebb méretben kinyomtattuk majd 

csatoltuk a megfelelő kirakóhoz, így téve könnyebbé a képeslapok darabjainak 

összeillesztését.  



 29 

 

    

                          

 

A technológiai fejlődés és a honlap adta lehetőségek kihasználásával webes 

generálóprogramokkal online játékokat is összeállítottunk, hogy az újabb generációk 

igényeivel járó kihívásoknak is megfelelhessünk. Elsősorban a fent már említett 

játéktípusokat ültettük át elektronikus környezetbe, így puzzle, memóriajáték adja a fő 

irányvonalat, de több képes kvízjátékunk is felkerült a játékokat felvonultató oldalra.17  

A legkisebbeknek (vagy napjaink divatja szerint a nyugodt kikapcsolódásra vágyó 

felnőtteknek) két kinyomtatható, Fejér megye, illetve Székesfehérvár címerét ábrázoló 

színezővel kedveskedünk.  

 

                                                           

17 Online helyismereti játékok. https://helyismeret.vmk.hu/online-helyismereti-jatekok [Hozzáférés: 2019. 

május 27.] 

https://helyismeret.vmk.hu/online-helyismereti-jatekok
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Segítő kezek a Helyismeretben. Társadalmi felelősségvállalás 

 

A Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon fiataljaival 2014 óta ápolunk 

kapcsolatot, együttműködési szerződést 2015 májusában kötött a két intézmény. Előzetes 

megegyezést követően, általában havonta, kéthavonta négyen érkeznek hozzánk egy nevelő 

kíséretében. Lelkes munkájukat, kitartó segítségüket az aprónyomtatványok állományba 

vétele során vesszük igénybe, mely kétféle bélyegző és kézírással a csoportos leltári szám 

minden egyes dokumentumra való felvitelét jelenti. Megyénkkel így szinte észrevétlen 

módon ismerkednek meg, hiszen helyi anyagokat vesznek a kezükbe. A hétköznapjaik 

változatosabbá válnak, a feladat során bepillantást nyerhetnek a munka világába, mellyel 

fejlesztésüket, felzárkóztatásukat is segíthetjük.  

A tervszerű állományapasztás időszakaiban a könyvtári állományból való 

selejtezésben is részt vesznek. Az Állományból törölve feliratú bélyegzőt alkalmanként több 

száz kötetbe ütik be a megfelelő helyekre.  

Amennyire lehetséges, olvasóvá nevelésüket, a könyvekkel való megbarátkozásukat 

könyvadományokkal segítjük elő. 2015-ben az állományból törölt könyvek közül 244 db, a 

fiatalok képességeinek megfelelően válogatott kötetet adományoztunk az otthonnak. 2018-

ban képzőművészek segítségével készült munkáikból összeállított KÉPES című 

kiállításuknak adtunk otthont a Helyismereti és digitalizálási csoport termében. A 

vitrinekben és fekvő tárolókban helyet kapott dísz- és használati tárgyak a 45 résztvevővel 

lezajlott kiállításmegnyitón, de azt követően a csoport nyitvatartási idejében közel egy 

hónapig is szép számú érdeklődőt vonzott hozzánk, a Helyismeretbe.18 

Kikapcsolódásként vagy talán inkább jutalmul több alkalommal játékos, városismereti 

foglalkozást tartottunk a fiataloknak, akik játékaink prototípusait is letesztelhették az órák 

végén. 2018 decemberében kézműves foglalkozással készültünk, hangolódtunk az év végi 

ünnepekre.  

 

  

                                                           

18 Csehné R. Judit: KÉPES. Egy különleges kiállítás margójára. https://helyismeret.vmk.hu/kepes 

[Hozzáférés: 2019. május 26.]  

https://helyismeret.vmk.hu/kepes
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Digtalizált helyismereti anyagaink 

 

Korunk alapvető könyvtári elvárásává nőtte ki magát, hogy bizonyos dokumentumok 

teljes szöveggel online elérhetővé váljanak. Megyei könyvtárak 21. században kapott 

feladata lett tehát a digitalizálás. 2016-ban könyvtárunk Helyismereti csoportja egy új 

munkatárssal és több gépből álló eszközparkkal bővült, s ebben az évben változott a nevünk 

Helyismereti és digitalizálási csoportra. Két olvasószolgálati kolléga munkaideje egy 

részében látott el digitalizálási feladatokat. A Fejérmegyei Napló Országos Széchényi 

Könyvtár által digitalizált évfolyamait lapszámokra tördelték és karakterfelismertetést 

végeztek rajtuk.  

Azokból a leselejtezésre kerülő időszaki kiadványokból, melyekből felvittünk 

cikkeket a TextLib-be, lapkivágatokat készítünk, így a kigyűjtött helyismereti információkat 

tartalmazó írásokat meg tudjuk őrizni. Az 1970-es évek óta 20128 db lapkivágat gyűlt össze, 

melyeknek megkezdődött a szkennelésük és a karakterfelismertetésük. Közfoglalkoztatott 

kollégák segítségével ez a munkafolyamat 2019-ben be is fejeződik. 2017-től a megőrzésre 

nem kerülő időszaki kiadványokból már a sajtófigyelés során beszkenneljük a helyi tartalmú 

cikkeket, így gyakorlatilag digitális kivágatokat állítunk elő. A katalógusba való 

felhasználónévvel és jelszóval történő bejelentkezést majd valamely téma lekeresését 

követően a lapkivágatok pdf formátumban láthatóvá válnak. Ez a szolgáltatásunk érvényes 

könyvtári tagság esetén érhető el.  

A digitalizáló munkánk minden honlaplátogató által elérhető eredménye a 

képeslapgyűjteményünk, illetve az egykori kiállítási tablóinkból készített virtuális 

kiállításaink. Szkennelési munkát folyamatosan végeznek a kollégák. A helyismereti 

tartalmú könyvek, plakátok, fotók, mikrofilmen levő helyi lapok egy része már elkészült, de 

egyelőre belső hálózathoz kötötten, csak helyben, a könyvtár szolgáltató egységeiben 

érhetőek el. Terveink között ezek nyilvános hozzáférésének biztosítása is szerepel.  
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Helyismeret és minőségirányítás 

 

A Vörösmarty Mihály Könyvtárban 2015-ben alakult meg a Minőségirányítási Tanács 

(MIT), melynek munkájában szinte a kezdetektől részt veszek. Felsőoktatási tanulmányaim 

kurzusai során alaposabban megismerkedtem a könyvtári minőségirányítási munka 

elméletével, a munkahelyen pedig ezt már a gyakorlatban is elsajátítottam. A 8 fős Tanács 

tagjai a könyvtár különböző munkaterületein és részlegein dolgoznak, de a tagkönyvtárak is 

képviseltetik magukat. A havi rendszerességgel tartott gyűléseken a csoportmunka az egyik 

legfontosabb alapkő. Az értekezleteken való részvétel a tudásmegosztó képesség 

fejlesztésére is kiválóan alkalmas, hiszen az ott elhangzott információkat, háttérismereteket, 

döntéseink eredményét az egyes gyűléseket követően ismertetem a közvetlen kollégákkal a 

Helyismeretben. Az elkészítendő dokumentumokat a kidolgozást követően ők is átnézik, 

véleményezik, csak a javítást követően továbbítom azokat a Tanács tagjainak. 

Közreműködésemmel két fontos helyismereti munkafolyamat került szabályozásra 

minőségirányítási értelemben is.  

A MIT szerepet játszik a helyismereti munka népszerűsítésében, hiszen 

kommunikációs csoportunk révén rendezvényeink híre, vetélkedőink eredményhirdetése, 

eseményeinkről szóló beszámolóink többféle médiumhoz is eljutnak. A nagyközönség 

ezáltal megismerheti a rendezvények, foglalkozások, vetélkedők terén nyújtott kínálatunkat, 

melyben bármely korosztály talál érdeklődési körének megfelelőt. 
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Összegzés 

 

 

Tapasztalataink alapján a helyismereti rendezvények, publikációk és honlapunk a 

legnagyobb létszámú közönséget megmozgató, helyismereti tevékenységet népszerűsítő 

lehetőségek. Változatos tematikákkal el tudjuk érni, hogy többféle érdeklődésű látogatók is 

betérjenek hozzánk. Elmondható, hogy programjaink révén már egy kis állandó 

közönségünk is kialakult, akik érdeklődve jönnek hozzánk, amint tudomást szereznek egy 

újabb ismeretterjesztő előadásunkról vagy kiállításunkról. Örömmel látjuk, hogy a 

munkánkba fektetett rengeteg energia megtérül.  

A könyvtárunk egyéb részlegeiben dolgozó kollégák munkánk eredményeit első 

kézből élvezhetik. A különféle előkészületek és a szervezési feladatok során támogatásukra 

mindig számíthatunk, közvetlen munkatársainkkal pedig már igazi csapattá kovácsolódtunk 

össze az évek alatt.  

A jövőre nézve tevékenységünk további folytatását hasonlóan színvonalas formában 

tervezzük. A világ folyamatos változásához alkalmazkodunk kell, egyre több új kihívásnak, 

elvárásnak igyekszünk megfelelni, de közben nem felejtjük el a legfontosabb alappillért: 

hogy mennyire fontos a lakóhely szeretete, s a vágy a megismerésére.  

 

 

 

„A szűkebb haza az igazi, az egyetlen.” 

(Jules Renard) 
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