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Bényei Miklós: Helyismereti tevékenység a könyvtárakban. 
Nyíregyháza, Bessenyei György Kiadó, 1994. 3-4. p.

A HELYISMERET FOGALMA

„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.” 



HELYISMERETI ÉS DIGITALIZÁLÁSI CSOPORT

2013 - létszámbővülés

Helyismereti tevékenység - Munkánk népszerűsítése:

Honlap 

Rendezvények

Kiadványok

Játékok





HELYISMERETI MUNKA

Fejér megye – 108 település
a megyében született, itt élő, alkotó 
vagy itt elhunyt személyek, 
megyei szervezetek, 
testületek

Rendszeres, módszeres feldolgozás 
az 1970-es évektől

Fénylyukkártás rendszer (1992-ig)
MicroISIS (1992-1998 )
TextLib (1999-től)

Változatos dokumentumtípusok
Könyvek, folyóiratok, kisnyomtatványok (plakátok, 
szórólapok, meghívók, prospektusok, képeslapok, fotók, 
gyászjelentések) 



A HELYISMERETI CSOPORT HONLAPJA

helyismeret.vmk.hu









AZ ITT ÉLTEK ELŐTTÜNK… VETÉLKEDŐ

 Középiskolás korosztály

 Fejér Megyei Honismereti Egyesülettel 
közösen 2013 óta

 Online fordulók – Döntő a Helyismeretben

 Változatos feladattípusok 
(Fejér Megyei Életrajzi Lexikon, ajánlott irodalom)



PREZENTÁCIÓS VERSENY

 2017-től

 Mindkét verseny 1. helyezést elérő csapatának jutalma
az Ifjúsági Honismereti Akadémián való részvétel



 2018. március 5. 

 Fővárosi szervezetek és Fejér megyei 
települések értékőrzőinek bemutatkozása

 125 év Székesfehérváron az olvasók 
szolgálatában - folyamatban

 Digitalizálás

 Helyismereti honlap 
bemutatása

A HELY, AHOL ÉLÜNK KONFERENCIA



PÁLYÁZAT

 Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program (EFOP-3.7.3-16-2017-00106 )

 2018. június – 2019. május 

 Havi szakkör, 12 alkalom

 A hely, ahol élünk – bevezetés a helyismeret forrásaiba 

 Hátrányos helyzetű könyvtárlátogatók

 Rendszeres médiamegjelenés





KIÁLLÍTÁSAINK

2015: Ahogy én láttam Székesfehérvárt.
Hegedűs Éva, a Vörösmarty Mihály Könyvtár 
nyugalmazott könyvtárosának fotóiból

2016: Supka Géza Emlékkiállítás 

2017: Könyvhetek Székesfehérváron 

2018: Városkép – másképp. 
A 20. századi Székesfehérvár könyvtári dokumentumokon.



KÖNYVTÁRI ÓRÁK, FOGLALKOZÁSOK

 Könyvtárhasználati órák - helyismereti gyűjtemény ismertetése
dokumentumtípusok megkeresése a könyvtár online 
katalógusában 

 Képeslapos városismereti foglalkozás, játékok



PUBLIKÁCIÓK



JÁTÉKAINK

 memória játékkártya

 puzzle

 Fekete Péter 
kártyajáték

 dominó 

Online játékok 

 puzzle
 memóriajáték 
 kvízjáték



FRIM JAKAB KÉPESSÉGFEJLESZTŐ SZAKOSÍTOTT OTTHON

 aprónyomtatványok állományba vétele 
könyvtári állományból való selejtezés 

 Könyvadományok
városismereti foglalkozás játékokkal, 
kézműves foglalkozás
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DIGITALIZÁLÁS

 2016 - Helyismereti és digitalizálási csoport

 1970-es évek óta 20128 db lapkivágat 
2017 óta digitálisan

 képeslapgyűjtemény 

 helyismereti tartalmú könyvek, plakátok, fotók, 
mikrofilmen levő helyi lapok egy része  - belső 
hálózaton



MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TANÁCS

(MIT)

 2015

 Dokumentumok (folyamatábrák, 
cselekvési terv)

 Kommunikációs csoport –
helyismereti munkánk 
népszerűsítése 



Változatos tematika

Segítőkész kollégák

Rugalmasság

Csapatmunka

Változásokhoz való alkalmazkodás



http://www.kovacsmatealapitvany.hu/

http://www.kovacsmatealapitvany.hu/
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