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✒ A Helyismereti Könyvtárosok Szerve-

zete Helyi könyvtáros – helyi közössé-

gek – lokális identitás. A helyismereti

könyvtáros régi-új szerepben címmel

tartotta szekcióprogramját az Eötvös

Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy ter-

mében

Csurgó Bernadett szociológus Helyi

kultúra, lokális identitás és vidéki kö-

zösség, avagy lehet-e a kultúra és a he-

lyi örökség a vidék fejlõdésének és

megtartó erejének kulcsa? címû nyitó

elõadásában számos hazai vidéki térség-

ben végzett kutatás alapján áttekintette a

vidéki társadalomban tapasztalható

trendeket. Többek között elmondta,

hogy növekszik a (külsõ) igény a

lokalitás és vidékiség iránt, a kultúra a he-

lyi identitás szinonimájává vált. Az elõadó

szerint „a vidéki területek felemelkedé-

sének alapját a helyi kulturális erõfor-

rásokra építõ és a helyiek részvételén

alapuló fejlesztések jelentik. A lényeg: a

helyi identitás (fejlesztése, fejlõdése),

amely a helyi kulturális értékeken ala-

pul, a hely önpromóciójában, imázsépí-

tésében, a helyi közösségépítésben

hasznosul!” 

Csurgó Bernadett kutatásai során azt

tapasztalta, hogy a helyi kulturális élet

kulcsszereplõi között gyakran ott van a

helyi könyvtáros. A vidékszociológiai

kutatások feltérképezték azt is, hogy

mire büszkék a települések: népmûvé-

szet, néphagyományok, paraszti hagyo-

mányok, helyi ételspecialitás vagy gaszt-

ronómiai hagyomány, helyi tradicionális

kézmûvesség, épített örökség és a híres

emberek. Megállapítható, hogy a mûem-

lékek, múzeumok, tájházak, helytörténe-

ti gyûjtemények, valamint a fesztiválok,

rendezvények, turisztikai szolgáltatások

révén a helyi örökség, a történelmi múlt

a helyi társadalom és gazdaság részévé

válhat.

A helyi kultúra vagy kulturális örök-

ség legfontosabb szereplõi között emlí-

ti az önkormányzatok mellett a kulturá-

lis intézményeket, a hagyományõrzõ és

helytörténeti szervezeteket, csoporto-

kat. Számos kistelepülésen a könyvtár

az egyedüli kulturális intézmény. A kul-

túra alapú fejlesztés, fejlõdés kulcsa a

helyismeret és a helyi tudás, a települé-

sen élõ, mûködõ személyek intézmé-

nyek összefogása. „A helyi kulturális in-

tézmények kapacitásának, tudásának,

motivációjának kulcsszerepe van!”

Jó, ha nem felejtjük el, hogy „a kul-

turális örökség újrafelfedezése turiszti-

kai célzattal indul el, de a helyi közös-

ség és identitás megerõsítése nélkül

eredménytelen marad”.

Trendi könyvtárosok iskolája: lokál-

patriotizmus on- és offline címmel tar-

totta elõadását a helytörténész Török

András, aki magát generalistának nevez-

ve több területet is érintett a könyvek,

könyvtárak, könyvtárosok témakörébõl,

amíg eljutott a Fortepan bemutatásához.

A XXI. századi új szerepekbõl az ingye-

nességet – gondolva elsõsorban az

internetre – és az önkéntességet emelte

ki. Magyarországon az önkéntes munka

lehetõségét csak most tanuljuk, de van

olyan ország, ahol másfél évet vár vala-

ki arra, hogy az általa megpályázott ön-

kéntes munkát megkaphassa. Az elõadó

szerint az aktív helytörténész (korunk

hõse) szolgáltat, gyûjt, megoszt (tartal-
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makat) és összeköt embereket. Egy

helytörténettel foglalkozó személy, lett

légyen az helyismereti könyvtáros, ak-

kor lehet sikeres, ha megtanulja magát

és az ügyét promotálni úgy, mint akár

egy kortárs mûvész. Néhány fontos

életvezetési szabályt is megosztott a

helytörténész Simplicissimustól, aki

nem más, mint Török András „testi-lelki

jó barátja”, vagyis írói álneve. Néhány

ezek közül: „Készíts listát a kedvenc

dolgaidról, és tartsd a listát mindig fris-

sen! Ne csak tudjál mindent, de terjeszd

is újonnan szerzett tudásodat! Legyél

egyszerre generalista és specialista!”

Az utolsó jó tanács már elvezet a kö-

vetkezõ témához – „Mindig fényképezz!

Száz év múlva te leszel a múlt” –, a

Fortepan Archívumhoz, a válogatott, in-

gyenes online fotóarchívumhoz, ahol

minden kép Creative Commons CC-BY-

SA-3.0 licenc alatt, szabadon felhasznál-

ható. A 2010-ben létrejött vállalkozást

az OSA Archívum támogatta. Ötezer

képpel indult, ma hatvankilencezer-két-

száznegyvenhárom annotált, nagy fel-

bontású és letölthetõ kép kereshetõ

benne. Eddig több mint háromszáz csa-

lád, intézmény adományozott képeket

az archívumnak, az intézmények között

szerepel helytörténeti gyûjtemény, le-

véltár, múzeum és könyvtár neve. Mi ke-

rülhet be a válogatásba? Ez kurátori dön-

tés tárgya, minden, ami „jelentõségteljes”.

A képek verzóit, amennyiben informatí-

vak, szintén digitalizálják. A legújabb di-

gitális fotókat havonta kétezer darabos

csomagokban teszik nyilvánossá. Az

adatbázis elérhetõ a http://fortepan.hu/

címen. 

A Fortepan hatását mi sem bizonyít-

hatja jobban, mint az, hogy a benne

szereplõ képek a Kossuth-díjas írót,

Rakovszky Zsuzsát is megihlették:

Fortepan címû verseskötete magját a

képarchívum régi fényképeibõl kiindu-

ló versek alkotják. A könyv 2016-ban

Libri irodalmi díjban részesült. 
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Végül megtudtuk azt is, milyen jel-

lemzõi vannak a trendi könyvtárosnak –

természetesen Simplicissimus szerint:

lelkesedés a technikai újdonságok iránt;

önzetlenség; fáradhatatlanság; képesség

a kevés alvásra; önpromóció. Ezzel az

utóbbi kellékkel Csurgói Bernadett elõ-

adásában is találkoztunk, nem árt meg-

jegyeznünk! Török András elõadásának

mottója a beszámoló végére kívánkozik,

mert a fentiekbõl kiderül, hogy a „hely-

történész nem születik, hanem lesz”.

A harmadik elõadó a házigazda Eöt-

vös Károly Megyei Könyvtár Veszprém

megyei helyismereti gyûjteményének

csoportvezetõje volt. Szabóné Vörös

Györgyinek a Kapcsolatok építése a

könyvtári helyismereti munkában címû

elõadásából megtudhattuk, hogy mun-

katársaival hogyan használják fel sze-

mélyes kapcsolatrendszerüket a helyi

közösségek kialakítására, támogatására,

összefogására, mily módon mûködnek

együtt más intézményekkel, szervezetek-

kel. A kollégák mindennapi szolgáltató

tevékenységük során azt tapasztalták,

hogy fontos, hiánypótló a közvetítõ,

kapcsolatépítõ szerepük a helyismeret-

tel foglalkozók körében.

A postaláda-szolgáltatást a tapasztalat

hívta életre, a gyûjtemény falai között

rendszeresen találkozó kutatók egymás-

nak is üzenhetnek, küldeményeket to-

vábbíthatnak. Szó esett egy bizonyos

székrõl, a mesélõ székrõl, amibe ha be-

leül a látogató, azonnal elered a nyelve,

és beszélni kezd legújabb felfedezései-

rõl, kutatási eredményeirõl.

A Szellemi Kincsestár címû dedikálás-

sorozatukra olyan kortárs alkotókat hív-

tak, akiknek munkái a helyismereti gyûj-

teményben megtalálhatók. A program

egyik hozadékaként hétszázkilencven-

nyolc kötetbe került autogram, ajánlás,

ami a gyûjteményt gazdagította; másik

jelentõsége, hogy alkalom adódott a régi

barátok találkozására és új ismeretségek,

kapcsolatok teremtésére.
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A számos, együttmûködésen alapuló

program közül néhány, csak a felsoro-

lás szintjén: Középkori utazás Veszprém

vármegyében, 1009–1552 címmel több

hónapig tartó történelmi vetélkedõt szer-

veztek; a névadó, Eötvös Károly rokona-

ival évi rendszerességgel találkoznak, fõ-

ként a márciusi Eötvös-napi rendezvé-

nyeiken; elindítottak egy 2017 tavaszáig

tartó eseménysorozatot, amelyben az

Eötvös Károly munkásságához valami-

lyen módon kapcsolódó intézmények,

szervezetek összehangoltan szervezik

programjaikat.

A helyismereti csoport tagjai kiad-

ványok összeállításával, szerkesztésével

is foglalkoznak, kiemelendõ ezek közül

a példaértékû Sétál a család Veszprém-

ben kiadványsorozat, Sétál a család

Veszprémben. A zsidó múlt nyomában

címû foglalkoztató füzet és társai.

Igazi mûhelymunkát csak olyan kö-

zösségben lehet végezni, ahol a kollé-

gák tisztelik egymást, becsülik a másik

munkáját. Az elõadás során meggyõ-

zõdhettünk arról, hogy a veszprémi

helyismereti csoport ilyen. Végezetül

Szabóné Vörös Györgyi csoportvezetõ

munkatársainak köszönetet mondva,

megható szavakkal – a hallgatóság sze-

mébe könnyet csalva – méltatta nyug-

díjba vonuló kolléganõje munkáját.

Budai László könyvtárvezetõ Intéz-

ményesült „várpalotaiság”, avagy a

Krúdy Gyula Városi Könyvtár helyisme-

reti tevékenysége, lokális identitást ala-

kító szerepe címû elõadásából kiderült

az intézmény aktív közéleti szerepválla-

lása, megtudtuk, hogyan vált a városi

könyvtár a várpalotai kulturális emléke-

zetpolitika aktív alakítójává. Rendhagyó

módon az elõadó záró gondolatában

kereshetõ a magyarázat: „nem csak a je-

len kihívásainak, hanem a múltból örö-

költ kihívásoknak is meg kell felel-

nünk!”
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A rövid könyvtártörténeti bevezetõt

követõen a jelen sokrétû tevékenységé-

nek bemutatására került sor. A 2009-

ben indult Várpalotai Helyismereti Por-

tál (http://www.krudylib.hu/hirek/3)

2012-re új arculatot kapott, e-könyvtárá-

ban ma már kilencszázötven tétel van.

Itt érhetõ el a Városi Televízió archí-

vuma 1989 és 1999 közötti, digitali-

zált kazettáinak tartalomjegyzéke is. 

A könyvtár begyûjtötte a helyi Mária Rá-

dió adásainak hanganyagát is. Szintén

ebben az évben indult a helyismereti

közösség szervezése Várpalota Helytör-

téneti Albuma címmel a közösségi mé-

diában, jelenleg ezernyolcszáznegyven-

három ember találkozóhelye. A város

épített és természetes örökségének

megismertetése a cél az online helyis-

mereti vetélkedõ meghirdetésével, a te-

matikus várossétákkal.

Az elõdökhöz méltóan ápolják a helyi

Krúdy-hagyományokat, egyik kiemelt

rendezvényük a helyi gasztronómiai 

különlegességnek számító Szindbád-

vacsora, ami nem más, mint irodalmi és

konyhamûvészeti élvezetek együtt. 

A hétköznapi emberek sorsát legköny-

nyebben családi fotókon keresztül lehet

megragadni, ezért rendszeresen hirdet-

nek fotógyûjtési akciót különbözõ aktu-

ális várpalotai témák kapcsán a Család-

fakutatók Várpalotai Körével. Az egyik

legeredményesebb, a bányászattal kap-

csolatos fotógyûjtés 2013-ban volt, száz-

hatvanegy új, korábban nem látott fotó

került be a könyvtár gyûjteményébe –

sikeres fotókiállítás is készült belõlük.

Az intézmény helyismereti tevékeny-

ségét is elismerve a Krúdy Gyula Városi 

Könyvtár „turisztikai pont” lett Várpa-

lotán.

Takács Gábor nyelvész a balatoni

helytörténészek immár második alka-

lommal megrendezett találkozójáról

számolt be nagy elkötelezettséggel, lel-

kesedéssel. Elõadónk a Balaton szerel-

meseként gyakran körbejárja a tavat ke-

rékpárral, vagy hajózik a vízen. Hat éve

gyûjti a magyar tengerre vonatkozó

helytörténeti irodalmat. Úgy gondolta,

hogy jó lenne a Balaton-part helytörté-

nészeit és munkájukat egymással meg-

ismertetni. Kitartó szervezésének kö-

szönhetõen közel harminc település

képviseletében ötven hivatásos vagy

autodidakta módon tevékenykedõ hely-

történész vett részt a 2015. november

21-én Balatonedericsen, a tájházban

megrendezett találkozón. A megjelentek

beszámoltak kutatásaikról, bemutatták

publikációikat. A találkozó résztvevõi
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megállapodtak abban, hogy a jövõben

erõsítik a személyes kapcsolatokat, a

szomszédos települések kutatási ered-

ményeit megosztják egymás között. 

A fõszervezõ ötletgazda, Takács Gábor

akkor jelezte, hogy a jövõ évben is ösz-

szehívja a találkozót. A Helka sétahajó

2016. március 25-én üzemjáratban kifu-

tott a siófoki kikötõbõl, a Balatont szin-

te a teljes hosszában behajózva Keszt-

helyig vitte a part menti települések 

kutatóit, akik szakavatott idegenvezetõ-

ként mutatták be az adott partszakasz

nevezetességeit, helytörténeti emlékeit.

Takács Gábor szervezõmunkájának

„hozadékaként” épül és folyamatosan

bõvül a Balaton helytörténeti adatbázis.

Végül egy új Baranya megyei szemé-

lyi adatbázist mutatott be a pécsi Csor-

ba Gyõzõ Könyvtár két munkatársa,

Zókáné Bozsik Anna helyismereti

könyvtáros és Földesi Mihály informa-

tikus-könyvtáros. A Baranyai neves 

személyek helyi fejlesztésû, átmeneti tí-

pusú – faktografikus és bibliográfiai 

hivatkozást tartalmazó – adatbázis, a

megyéhez kötõdõ személyek életrajzi

adatait és a róluk szóló irodalom bibli-

ográfiáját tartalmazza. Jelenleg mintegy

kétezer személy adatai érhetõk el

online módon. Keresõvel és böngészõ-

vel ellátott felületen lehet eljutni a kí-

vánt személyhez. Böngészni a szemé-

lyek betûrendjében tudunk, keresni a

személyneveken kívül névváltozatra,

foglalkozásra, születési, halálozási dá-

tumra, iskolára és tudományos fokozat-

ra lehet. Az egyes személyhez tartozó

oldalon szerepel – amennyiben van

hozzá adat – a névváltozat, foglalkozás,

születési és halálozási hely, idõ, iskola,

életpálya, mûvek felsorolása, szakmai

és civil szervezeti tagság, tudományos

fokozat, lakó- és tevékenységi hely,

munkahely, kitüntetés, valamint az élet-

rajzi irodalom és az ikonográfia. Ahol

ez lehetséges, linkek segítségével eljut-

hatunk a teljes szövegû dokumentumig.

A fejlesztõk végül az admin felülettel is

megismertették az érdeklõdõket.

A Csorba Gyõzõ Könyvtár honlapjára

felkerült adatbázis szerves részét képezi

a weboldalnak, hagyományos és mobi-

los felületen egyaránt megtekinthetõ 

(elérhetõsége: http://www.csgyk.hu/

baranyai-neves-szemelyek-bevezeto/).

Végül köszönetet mondunk a veszp-

rémi házigazdáinknak, akik szeretettel,

frissen szedett meggyel, Szó-bogarászó

játékos rejtvénnyel, és a jó megfejtésért

ajándékkal kedveskedve várták a szek-

cióra érkezõket, és biztosították a hátte-

ret egy zökkenõmentesen lezajlott ta-

nácskozáshoz. ■
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