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A helyi bibliográfia mint
a helyismereti kutatások

eszköze

Bibliográfia szavunk görög eredetû (biblosz =
könyv, grapheion = leírás) és azt a tevékenységet
jelöli, amelynek során a dokumentumokat (köny-
vek, idõszaki kiadványok, mikrofilmek stb.) leír-
ják úgy, hogy a végeredmény tartalmazza az
azonosításhoz szükséges adatokat.

Az így elkészült bibliográfiai leírást be kell
illeszteni a katalógusba, azaz lehetõvé kell ten-
ni, hogy a dokumentumot több szempont sze-
rint vissza lehessen keresni. Az elrendezés módja
lehet szerzõ vagy cím szerinti, tematikus, krono-
logikus, szakrendi (ETO) stb. A bibliográfia ezt
úgy oldja meg, hogy az adott tétel mindenütt
szerepel, ahol tartalma révén indokolt, vagy pe-
dig egyszer szerepel, és a többi helyen csak a
tételszám utalja a keresõt a bibliográfia megfelelõ
helyére. Nincs ez másként a helyi bibliográfia
kialakításánál sem. Viszont a helyi bibliográfia,
amint neve is mutatja, csak egy bizonyos régióra,
vidékre, városra korlátozódik. Fontos a gyûjtõ-
terület kijelölése, ami lokális kötöttséget is ki-
fejez, fõleg kisebbségi létben. A kisebb könyv-
tárak nem élnek vele, pedig magát a tevékeny-
séget nem napjainkban találták ki.

Az általam kutatott terület Gyergyó vidéke,
amely nem más, mint Gyergyószentmiklós és
vonzáskörzete. Így a polarizált körzet hét nagy-
községre (Gyergyószárhegy, Gyergyóalfalu,
Gyergyócsomafalva, Gyergyóújfalu, Gyergyó-
ditró, Gyergyóremete és Vasláb) terjed ki, a cent-
rummal együtt több mint 35 ezer lakossal. A vi-
dék jól körülhatárolható mind történeti-néprajzi,
mind földrajzi szempontból. Területe a XV. szá-
zadtól megalakuló Csík-székhez, majd az 1876-
1877. évi magyarországi közigazgatási rendezés
során Csík vármegyéhez tartozott. 1956 és 1968
között a terület a Maros Autonóm Tartomány
részét képezte. Az 1968. évi romániai közigazga-
tási rendezés óta a terület Hargita megye északi
része.

Gyergyószentmiklós fekvésénél fogva vonzás-
központ. Módszertanilag a vonzáskörzetek leha-
tárolása a központ és a vonzáskörzet között kiala-
kult kapcsolatok intenzitásán és gyakoriságán
alapszik.

A könyvtár esetében a kulturális kapcsolatok
terén végzett megfigyelés is ezt bizonyítja. Éppen
ezért a bibliográfusnak, könyvtárosnak ismernie
kell az olvasók helyi bibliográfiákkal szemben
támasztott igényeit, kezelnie kell a mit, hogyan és
meddig kérdéseit. Tehát nem véletlen a terület
lehatárolása.

A helyismereti-helytörténeti dokumentumok
tájékoztatási értéke kétségtelen. Megmaradásuk a
helyismereti könyvtárosok felelõssége. A doku-
mentumokat be kell szerezni (ez anyagiak függ-
vénye is), az információkról tudomást kell sze-
rezni, amit csak folyamatos tájékozódással lehet.
A tájékozódás alapja pedig az olvasás. Ha mi
nem nézünk utána saját „helyünknek”, más alig-
ha teszi meg helyettünk.

 Két õsrégi tudomány: a történet- és a föld-
rajztudomány volt és maradt a helyismereti mun-
ka „vezérlõ csillaga”. A történettudomány eseté-
ben elsõsorban a helytörténet egyre hangsúlyo-
sabb jelenlétével kell számolnunk, a földrajztudo-
mány esetében pedig a regionális kutatás elterje-
désével. Ez persze nem azt jelenti, hogy a hely-
ismerettel foglalkozónak profinak kell lennie e
szakmákban, de ki kell puhatolnia, hogy a kuta-
tók mit várnak el a helyismereti gyûjteménytõl és
annak szolgáltatásaitól, a helyismereti munka el-
sõsorban a helytörténetnek dolgozik.
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A helyismereti könyvtárosnak szakmai hoz-
záértésre, lelkiismeretességre, pontosságra és áll-
hatatos szorgalomra van szüksége. Folyamato-
san kell gazdagítania könyvtára helyi kiadvá-
nyokból álló gyûjteményét, tájékozottsága még-
sem lehet teljes.

Könyvtárügyünk egyik nagy vitája a bibliog-
ráfiai teljesség és a válogatás dilemmája. Válo-
gatni csak akkor szabad, ha elõtte megtörtént a
számbavétel. Az információtudomány rohamo-
san elõretörõ problémája a szelekció, amikor nap
mint nap újabbnál újabb könyvek, folyóiratok
látnak napvilágot. Ez a mennyiség kezelhetetlen,
de nincs is rá szükség, pontosabban valahol,
valamikor szükség lehet rá egy adott szakmai
réteg (kutatók, diákok stb.) számára.

A helyismereti és a helytörténeti jelzõ közti
különbség az, hogy egy információ vagy doku-
mentum, amely ma a hely jelen ismeretéhez tar-
tozik, például egy menetrendi adat, egy piaci ártáb-
lázat, netán a helyi újság friss száma, holnap már
helytörténeti ténnyé, adattá, információvá válik.

Végezetül Berényi Miklós tanár úr szavait
idézve a helyismeret „…egy adott helyre vonat-
kozó információk, illetve az õket hordozó doku-
mentumok összességét jelöli, továbbá a könyv-
tári tevékenységnek (gyakorlatnak) azt a részét,
amely ezeknek az információknak, dokumentu-
moknak a felkutatásával, összegyûjtésével, rend-
szerezésével, feltárásával, közvetítésével és köz-
readásával foglalkozik.”

Szakács Rita

Gyergyószentmiklós, Városi Könyvtár

Vajon tudnak róla a gyergyószentmiklósiak,
hogy önálló weboldaluk van a Startlapok sorá-
ban? (http://gyergyoszentmiklos.lap.hu/)

A könyvtárat sajnos hiába kerestük rajta, de
Zentai László szép gyergyói fotói közt szívesen
idõztünk, közülük egy látható itt. – a szerk.


