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 Helyi információk társadalmi  szerepe 

  

 érzelmi-értelmi hatás 

  - lokálpatriotizmus kialakulása 

  - hazaszeretet 

  - hazafiság 

  - egyetemes emberi kultúra tisztelete 

 közéleti -  gyakorlati hatás 

 tudományos hatás 



A társadalmi élet földrajzi szinterei, illetve az információk köre lehet 
• egyetemes 

• országos 

• helyi  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Atkár, G őrff  Kál á  úrlaka  
 http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0010/6.html 

ttps://www.google.hu/search?q=régi+térkép+heves+megye&espv=2&biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjm1r_gzsfLAhUiYZoKHf9OCa8QsAQIHw&dpr=1#imgrc=tiGV5Z7EkcstyM%3A 
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  A helyismereti információ jelle zői 
 

• adott hely: az ország pontosan körülhatárolt része 

    - település 

    - közigazgatási terület 

    - természetföldrajzi egység 

    - gazdasági régió       I ókő 

• kronológiai, tematikai határai nincsenek 

• mindig rögzített, valamilyen dokumentumban tárgyiasult      
             

      Siroki völgy 

    http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0010/5.html 



Szolgáltatás – használó – könyvtáros 
Könyvtárak helyismereti tevékenysége napjainkban 

A helyismeret rokonfogalmai és határterületei 
 

 

• helyismeret 

• honismeret 

• helytörténet 

• tájkutatás 

 

 
    Siroki barlanglakás     

   http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0010/6.html 

   

         Poroszló,  a Bán-féle gyártelep  

                         http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0010/6.html 
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   Mátraderecske     Ostoros 

    Könyvtár, Információs és Közösségi Hely  

http://www.brody.iif.hu/sites/default/files/imagecache/node-gallery-display/cam05678.jpg     http://www.brody.iif.hu/hu/node/19096 
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„ Mi de  köz űvelődési kö vtár eg e  tudo á os kö vtár és     
információs központ is a saját székhelyére vonatkozó témában ” 
        (IFLA 1985-ös irányelvei) 
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         Helyismereti tevékenyég a könyvtárban 
 

      Lokális információkat tartalmazó dokumentumok 

• gyűjtése - szerzeményezése 

• feltárása 

• archiválása 

• hozzáférhetővé tétele 
     

 Könyvtár, Információs és  

 Közösségi Hely, Novaj 

 http://novaj.hu/konyvtar-2/ 

                 Tiszanána  

                    http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=-6190 
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  Miért helyi? 
 

• Helyi személyek meghatározása 

  az adott településen  

   született, 

   élt, tevékenykedett, 

   meghalt 

 

• Helyi testületek meghatározása 

  az adott települése  űködő 

 
      https://www.google.hu/search?q=asztalos+jános+plébános 
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  Helyismereti dokumentumok 
 

• helyi tartalmú dokumentumok 

  - kifejezetten helyismereti tartalmúak  
- g űjte é es űvek részei 
- országos kiadványok részadatai 

  

• helyi kiadványok 

• hel i szerzők u kái 
 

 

 

   http://www.vk-gyongyos.bibl.hu/harchiv/kilenc_veteran.html 
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     Hel is ereti g űjte é  

 
• A g űjtőkör eghatározását efol ásoló té ezők 
 
• A g űjtőkör tartal i körülhatárolása 

földrajzi határ 
kronológiai határ 
tartalmi teljességre törekvés 
 

• A g űjtőkör for ai körülhatárolása 
  1. nyomtatott és kéziratos dokumentumok 
  2. kép- és hangdokumentumok 
  3. másolatok 
  4. számítógépes adathordozók 
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   Dokumentumtípusok a helyismereti g űjte é e  
 1. N o dai úto  és ás sokszorosítási eljárással előállított doku e tu ok, gépiratok, kéziratok 

• könyvek 
• folyóiratok 

• lapkivágatok 

• aprónyomtatványok, kisnyomtatványok 

• térképek 
• kották 
• kéziratok 
• félig-publikált anyagok 

 

 

 

  

  

 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/HevesMegyeiAproNy_17_A/?pg=360&layout=s 
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Helyi újságok, mint információforrások 

 
• Ezek jelentik az információ    legnagyobb 

forrását   

• Mire használhatók? 
• Beszá oló kortárs ese é ekről. 
• Egy megtörtént esemény idejének 

rögzítése. 
• Rálátás eg  izo os időszak 

társadalmi eseményeire.  
• Helyi történelmi érdekességekkel 

kapcsolatos cikkek felkutatása. 

• Milyen faktográfiai adatok   erhetők ki a 
ikkek ől? 
• Nevek: helyek, objektumok, utcák, 

személyek, testületek stb. nevei 
• Események 
• Dátumok 
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  Dokumentumtípusok a helyismereti g űjte é e  
 2. Kép- és hangdokumentumok / audiovizuális dokumentumok 

• állóképek 

• hanglemezek, hangszalagok, rádiós anyagok, riportok 

• videokazetták 

• mozgóképek 

• multimédiák 

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

 

           http://egykor.hu/verpelet/682 

 

 

 

   

 

                  http://egykor.hu/kisnana/kisnana-vara/2416# 
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 Dokumentumtípusok a helyismereti g űjte é e  

   3. Másolatok 

• mikrofilmek 

• fénymásolatok 

• digitális másolatok 

 

 4. Számítógépes adathordozók / digitális dokumentumok 

• hel i/ közeli elérésű doku e tu ok 

• távoli elérésű, i ter ete  hozzáférhető i for á iók, adat ázisok 

 

 http://www.verpelet.hu/hu/ 
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A helyismereti állomány gyarapítása 
• kurrens, retrospektív 
• desiderata jegyzék 
 

• Gyarapítás módjai 
• kötelespéldány szolgáltatás                 Maklári bormustra 

• vásárlás 
• forgalmazótól (pl. KELLÓ - Új Könyvek), könyvesboltból, közvetlenül a kiadótól, a 

szerkesztőségtől, fölöspéldá -jeg zékekről 
• ajándékozás 
• csere 
• személyes egyűjtés 

• Digitalizálás 
 

•  Maklári kakasfesztivál 
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  A helyismereti állomány kezelése 
 

• külö gyűjte é y 

• állománybavétel 

• speciális megkülönböztetés 

• egyes dokumentumtípusok elhelyezése 

 

 
 Gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár  

      Hel is ereti g űjte é  

 

       http://brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos/node/1905 
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• Helyismereti feltárási módok 
• önfeltáró rendszer 

• katalógus 

• faktográfiai (tény, adat) feltárás 

• A feltárás formája: 
• kartotékok 

• számítógépes 

• Hel is ereti katalógusok jelle zői 
•  egyedi katalógusok: életrajzi index, nyomdai katalógus, mikrofilm katalógus, folyóiratok   katalógusa, 

stb. 

•  integrált katalógusok 

• 1. Képkatalógus 

 2. Cikk-katalógus 
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• Helyismereti tájékoztatás 
•  passzív visszakereső  

•  aktív (szétsugárzó) 

 

• Helyismereti tájékoztatás segédletei: 
•  elsődleges források: le iko ok, o ográfiák, st . 
•  másodlagos források: bibliográfiák 

•  az országos/ általános tájékoztatás segédletei 

•  helyi állomány dokumentumai 

• Internetes adatbázisok, honlapok 

 

      http://www.vk-gyongyos.bibl.hu/harchiv/gyongyos_egese.php?kod=1&link=1 
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Települési kö vtárak kap solatre dszere a hel is ereti g űjtés e   
 

 

 

 

 

a megyei könyvtárral, 

 a helyi intézményekkel, 

 szervezetekkel,  

a hel i g űjtőkkel, 
 az aktív polgárokkal 

           Dr. Petercsák Tivadar ny. egyetemi tanár 
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„Arra figyelj, a ire városod, 
az örök város máig is figyel: 

tor yaival, tetőivel, 
élő és halott polgáraival. 

 

Akkor talán még napjaidban 

hírül adhatod azt, iről 
hírt adnod itt egyedűl érdemes. 

 

Írnok, 

akkor talá  e  jártál itt hiába.” 

 

          Pilinszky János: Intelem (részlet) 
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     „Arra figyelj, a ire városod, 
     az örök város máig is figyel: 
     tor yaival, tetőivel, 
     élő és halott polgáraival. 
 
     Akkor talán még napjaidban 
     hírül adhatod azt, iről 
     hírt adnod itt egyedűl érdemes. 
 
     Írnok, 
     akkor talá  e  jártál itt hiába.” 

  http://egykor.hu/matraszentlaszlo/692# 
       
        Pilinszky János: Intelem (részlet) 

Köszönöm a figyelmet! 
 


