
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. november6

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyis-
mereti Könyvtárosok Szervezete az Európa-
iság és nemzeti, helyi értékek címet viselõ, ti-
zennyolcadik országos konferenciájához
nem is választhatott volna méltóbb helyszínt,
mint a Magyarország európai uniós elnöksé-
ge kapcsán az érdeklõdés középpontjába ke-
rült Gödöllõt. A rendezvényt a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete, a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtá-
rosok Szervezete, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Pest Megyei Szervezete, vala-
mint az elõkészítésben és lebonyolításban
fõszerepet vállaló Gödöllõi Városi Könyvtár
és Információs Központ szervezte. 

A megnyitón Pintér Zoltán, Gödöllõ vá-
ros alpolgármestere a Gödöllõ Európában,
Európa Gödöllõn szlogen jegyében köszön-
tötte a konferencia résztvevõit. Jó volt egy
politikustól hallani, hogy „a város közmûve-
lõdésének húzóága a rendezvénynek otthont
adó Gödöllõi Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központ”. 

Mándli Gyula, aki tizennyolc éve lendü-
letben tartja a szervezet munkáját, elnöki
megnyitójában röviden felidézte a kezdete-
ket. Az elsõ konferencia Vácott volt, ezért
külön öröm, hogy a 18. évfordulót ismét Pest
megyében ünnepelhetik a helyismerettel
foglalkozó könyvtárosok.

Az ünnepi hangulatot fokozta a 2005-ben
alapított Kertész Gyula-emlékérem átadása.
Az évente egy alkalommal kiosztott díjat az
idén Gerber György, a Pest Megyei Könyv-
tár igazgatóhelyettese kapta. Mándli Gyula
laudációjában kitért rá, hogy az angol kap-
csolat révén a szervezethez érkezõ vendégek
programjainak megszervezésében oroszlán-
részt vállalt a kitüntetett. Gerber György
meghatódottan jegyezte meg, hogy „haszon-
talan szolga voltam”, de büszkén mondta el,
hogy Kertész Gyulát személyes barátjának
tudhatta. Mint minden évben, az idén is meg-
tisztelte a konferenciát jelenlétével Kertész
Gyula özvegye, Katalin asszony, akit virág-
csokorral köszöntöttek.

A nyitó elõadást Gazda István tudomány-
történész, a Magyar Tudománytörténeti 
Intézet igazgatója tartotta. A meghívón sze-
repeltetett címet szóban helytörténeti adat-
bázisokra módosította, ami azt jelentette, lé-
nyegesen bõvítette a helyismereti források
elérhetõségének bemutatását. A nagyobb ha-
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zai, teljes mûveket közreadó helytörténeti
adatbázisok számbavételekor megjegyezte
az elõadó, hogy a Magyar Elektronikus
Könyvtárban 454 helytörténeti vonatkozású
mûvet talált. Szerinte sajnos Magyarország-
nak annyi jut a dokumentumok digitalizálá-
sából, amennyit más országok helyettünk di-
gitalizálnak. Gazda István és munkatársai
mintegy ötezer magyar mûvet dolgoztak fel
azok közül, amelyeket részben a Google tá-
mogatásával külföldi gyûjtemények digitali-
záltak. Elmondása szerint nagyon nehéz
megtalálni az anyagot az interneten, mert a
digitalizálók általában nem tudnak magya-
rul, és ezért a nevek és a címek keresése nem
egyszerû. Pedig a kutatók izgalmas informá-
ciókhoz juthatnak a böngészés során, így
például a Francia Nemzeti Könyvtár digita-
lizációs projektje, a Gallica adatbázisát ku-
tatva megtalálják azt az 1905-ös, Magyar-
országról készített térképet, amelyen már 
láthatók a Trianon utáni határvonalak!

A délután másik elõadója Kégli Ferenc,
az Országos Széchényi Könyvtár nyugalma-
zott osztályvezetõje volt, aki a TÁMOP-
3.2.4-projektek keretében megvalósuló hely-
ismereti fejlesztésekrõl adott áttekintést. 
A 106 pályázó összesen 5 466 129 094 Ft
támogatásban részesült, egyenként10–90
millió forint értékben jutottak fejlesztési for-
ráshoz. A pályázatnak voltak kötelezõen
megvalósítandó vállalásai, mint például az
elektronikus katalógusok létrehozása, a két-
nyelvû interaktív honlapok, portálok kialakí-
tása. A választható tevékenységek között
szerepelt többek között a helytörténeti és
helyismereti információk hozzáférhetõvé té-
tele. Az elõadó az áttekintésében számos

honlap és portál bemutatásával szemléltette,
hogy milyen ötletesen, kreatívan, a felhasz-
nálóra koncentrálva hasznosították a forráso-
kat a nyertes pályázók. Már nem kérdés: a
paradigmaváltás elkezdõdött!

A nap további részében a konferencia
résztvevõi szakavatott idegenvezetõk kísére-
tében megtekintették a legszebb pompájában
tündöklõ gödöllõi királyi kastélyt, majd a
megszépült, parkosított városban tettek sétát.
Az Erzsébet Királyné Szálloda báltermében
rendezett fogadás stílszerû, „királyi” befeje-
zése volt a tartalmas nyári napnak. Már csak
az okozott némi fejtörést, hogy a fenséges
vacsora után a fagylaltot részesítsük-e elõny-
ben vagy a desszertet, netán a pirosló diny-
nyét.

Csütörtökön délelõtt európai és lokális té-
mák váltakoztak:

Kovácsné Koreny Ágnes, az Országgyûlé-
si Könyvtár osztályvezetõje az európai uniós
tájékoztatás forrásairól számolt be két meg-
közelítésben: a könyvtári tájékoztatás tárgya
Európa és az Európai Unió, valamint Európa
tájékoztatása nemzeti és helyi értékeinkrõl.
Az Európai Unióban és Magyarországon
számos internetes tájékoztatási forrás és esz-
köz segíti az uniós állampolgárokat és vállal-
kozásokat az információszerzésben. Ezek 
lehetnek hivatalos honlapok, blogok, közös-
ségi felületek, szakadatbázisok, tematikus
portálok, sajtóközlemények, RSS-hírcsa-
tornák stb. Megtudtuk, hogy az Országgyû-
lési Könyvtár Digitalizált Törvényhozási Tu-
dástár projektje hogyan kapcsolódik az
Europeanához, az Európai Digitális Könyv-
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tárhoz, továbbá hogy az Europeana Libraries
projekt Európa tizenegy országának legfon-
tosabb szak- és egyetemi könyvtáraiból szár-
mazó, nagy mennyiségû, magas minõségû
digitális rekordot tesz elérhetõvé a Euro-
peanán keresztül.

Mennyeiné Várszegi Judit, a Kisfaludy
Károly Megyei Könyvtár Helyismereti és
Különgyûjteményi Osztályának vezetõje a
Kisalföldi Tudástár portálon elérhetõ lokális
információkról adott számot. A TÁMOP-
pályázatnak köszönhetõen egy megyei, egy
városi és egy szakkönyvtár közös szolgál-
tató-felülete a portál, ahol hangsúlyos szere-
pet kapott a helyi tartalom. A közös kataló-
gus helyismereti nézettel rendelkezik, ezért
lehetõség van arra, hogy csak a helyi tartal-
mak között keressenek. A helyi személyek
életrajzi adatbázisába bekerülnek az adott 
személyhez kapcsolódó tények, az általános
iskoláitól kezdve a munkásságának állomá-
sain át a családi kapcsolatokig, még a teme-
tõi parcella adatai is. A Gyõr-Moson-Sopron
megyei wiki a megye településeinek ismert
és kevésbé ismert élõ és elhunyt személyisé-
geirõl, érdeklõdésre számot tartó épületeirõl,
a Kisalföld népi kultúrájáról, civil szervezõ-
déseirõl tartalmaz szócikkeket. Az online ve-
télkedõ programnak köszönhetõen a korábbi
nagy sikerû, a megye diákjait versenybe hívó
helyismereti tartalmú vetélkedõk új formája
valósulhat meg.

Sajó Andrea, az Országos Széchényi
Könyvtár fõigazgatója az európai digitális
törekvésekrõl szólt. A külföldi és a hazai di-

gitális könyvtárak említése után hangsúlyoz-
ta: „Hatalmas kincs van a kezünkben: a tel-
jes magyar vonatkozású szellemi hagyaték,
melytõl unikumnak számítunk a könyvtárak
körében, s melyet megfelelõen használva a
nemzeti könyvtárnak mind a presztízse,
mind a bevétele növelhetõ lenne.” A további-
akban a digitalizálással kapcsolatos problé-
mákról és elvárásokról kaptunk áttekintést.

Asbóth Miklós, a Tomori Pál Városi és Fõ-
iskolai Könyvtár (Kalocsa) igazgatója a ka-
locsai, Csonka Mária, a Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtár (Dunakeszi) igazgatója a
dunakeszi városi könyvtárban megvalósuló
pályázati fejlesztéseket mutatta be.

Kalocsán 2006-ban a könyvtár újjászüle-
tésével egy új könyvtártípus jött létre: az or-
szágban elsõként olyan kettõs funkciójú
könyvtár, ami a közmûvelõdési könyvtári
mellett fõiskolai könyvtári ellátást is biztosít.
A TÁMOP-pályázat keretében egy közös,
interneten elérhetõ online katalógus szer-
kesztésére vállalkozott négy település nyolc
intézménye, ami gyakorlatilag tíz könyvtárat
jelent. A program keretében készült egy kö-
zös honlap, a Duna-menti Közös Könyvtári
Katalógus (http://dunamentikatalogus.hu). 

Az online Dunakeszi helyismereti adatbá-
zis tartalmazza a Kistérségi alkotók adatbá-
zisát, a Köztéri szobrok, emléktáblák, kiállí-
tóhelyek adatbázisát részletes leírással, 
képekkel illusztrálva. A Látnivalók Dunake-
szin rendszerezve, vizuális formában mutatja
be a város nevezetességeit, útvonaltervei kö-
zött találjuk a biciklivel, ill. kerekesszékkel
közlekedõknek összeállított programokat is. 
A Családtörténeti oldalak szolgáltatásával a
honlap látogatói számára ingyenes tárterüle-
tet és fejlesztõ eszközöket biztosít a könyvtár
a családtörténeti, helyismereti információk
elhelyezésére és megjelenítésére, természe-
tesen a rögzített szabályok betartása mellett.
A Helyismereti fényképek adatbázisába –
amit a Révész István Helytörténeti Gyûjte-
ménnyel közösen hoztak létre – önállóan le-
het feltölteni saját fotókat.

Bajnok Tamara, a Hamvas Béla Városi
Könyvtár könyvtárosa, a százhalombattai
Városi Archívumot mutatta be, ami egy ön-
kormányzati határozat és három intézmény –
a városi könyvtár, a Matrica Múzeum és a

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. november8



helyi Halom Televízió – együttmûködésének
köszönhetõen jött létre. Éppen ezért a
könyvtár helytörténeti gyûjteményének ha-
gyományos dokumentumain kívül állomá-
nyának részét képezik a tévéfelvételek, a
sporttörténeti iratok és a múzeumi egységek
is, valamint közel négyezer fotó. Kötelezõ
feladat a meglévõ és újonnan begyûjtött
anyagok folyamatos digitalizálása, rendsze-
rezése, tudományos igényû feldolgozása és a
nagyközönség számára a hozzáférhetõség
biztosítása.

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. feladata-
iról, a könyvtáraknak nyújtott központi szol-
gáltatásokról Lukács Szabolcs ügyvezetõ
igazgató számolt be. Megtudtuk, hogy a
KELLÓ igyekszik külön megállapodásokat
kötni a kiadókkal; a hasznot a nonprofit kft.
nem „nyeli le”, így tud nagyobb kedvez-
ményt adni a könyvtáraknak. Szeretnék erõ-
síteni az ügynöki tevékenységet, bár jelenleg
a könyvpiaci helyzetet a 20–25%-os csökke-
nés jellemzi. A bevételi csatornák százalékos
arányát tekintve megállapítható, hogy
85,5%-kal az intézményi vevõk vannak 
túlsúlyban a magán vásárlókkal (13,51%), il-
letve az internetes vásárlókkal (0,79%)
szemben.

Csütörtökön délután a konferencia részt-
vevõi gyermeki örömmel, vidáman szálltak
be a városnézõ kisvonatba. Meg sem álltunk
a Máriabesnyõi Bazilikáig, ahol meglepetés
koncertet hallhattunk. Idegenvezetõnk, 
Lencsés György imponáló tudása, magával
ragadó, érzelmes kalauzolása még felejthe-
tetlenebbé tette az altemplom, a Gras-
salkovich-kripta, a kapucinus kereszt, a
Grassalkovich-filagória, valamint a külsõ
misézõ oltár látnivalóit. 

A kisvonat következõ megállója a Pest
Megyei Látványtár volt. Az itt raktározott ré-
gészeti gyûjtemény felöleli a neolitikumtól a
török korig Pest megye mindegyik jelentõs
történelmi korszakát. Hely hiányában ezek
az anyagok eddig nem voltak hozzáférhetõk,
a „nyilvános raktárt” az érdeklõdõk számára
is látogathatóvá tették.

Gödöllõi kirándulásunk utolsó állomása
az Ybl Miklós tervei szerint 1874-ben épült
vasúti királyi váró volt. Az épület felújítását
a gödöllõi önkormányzatnak a Norvég Fi-

nanszírozási Alaphoz beadott sikeres pályá-
zata tette lehetõvé. Az eklektikus stílusú, jón
oszlopokkal díszített királyi váróterem kö-
zépsõ nagy termébõl jobbra nyílt Erzsébet
királyné váróterme, balra pedig I. Ferenc Jó-
zsefé. 

Vacsora után folytatódott a közös prog-
ram. Városnézõ virtuális séta következett az
egykori Gödöllõn. A virtuális sétát Fülöp
Attiláné, a Gödöllõi Városi Könyvtár és In-
formációs Központ igazgatója vezette. És aki
még mindig bírta energiával és figyelemmel,
részese lehetett egy HKSZ retrónak: az „örö-
kös udvari fotós”, Mándli Gyula1, a Helyis-
mereti Könyvtárosok Szervezetének elnöke
kommentálásával megnézhette az eltelt ti-
zennyolc év eseményeit megörökítõ fényké-
peket, s ha szerencséje volt, talán felismerte
egykori ifjú képében saját magát a fotókon.

A tanácskozás utolsó napján, pénteken, a
hagyományoknak megfelelõen a rendez-
vénynek otthont adó város kulturális értékei-
vel, a helytörténeti kutatás tárgyiasult ered-
ményeivel ismertettek meg bennünket az
elõadók.

Elsõként Gönczi Tibor, a Gödöllõi Királyi
Kastély Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója
mutatta be a Grassalkovich-kastély európai
uniós forrásokból felújított szárnyait. Ma-
gyarország egyik legvonzóbb turisztikai cél-
pontját évente több mint 200 ezren látogatják
meg. Az épület nyolc kétszintes szárnyból
áll. Középsõ részét még 1996 és 2000 között
restaurálták, 2003-ban elkészült a Barokk
színház. Az emeleten a múzeumi állandó ki-
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állítások látogathatók. A földszint elsõsorban
a vendégek kényelmét szolgálja: ajándék-
bolt, kávézó és a Tourinform iroda mûködik
itt. A rendezvénytermek és Erzsébet királyné
titkos földszinti szalonjai a gálavacsoráknak,
vállalati tréningeknek, valamint fogadások-
nak adnak helyszínt. A bemutató végén a
magyar európai uniós elnökség számára be-
rendezett helyiségekrõl és eseményekrõl ké-
szült olyan felvételeket is megnézhettük,
amelyeket a média képviselõi sem láthattak.

Gaálné Merva Mária, a Gödöllõi Városi
Múzeum igazgatója, a város történetét feldol-
gozó monográfiákról és egyéb helytörténeti
érdekességekrõl tartott képekkel illusztrált
elõadást. A Gödöllõi Városi Múzeum gondo-
zásában, a várossá nyilvánítás negyvenedik
évfordulójára jelent meg 2007-ben a korsze-
rû városmonográfia elsõ kötete. Az 1867 és
1945 közötti idõszak történetét tartalmazó
második kötet megjelenése 2011 végére vár-
ható. A város múltját összefoglaló munkák
közül érdemes megemlíteni az elsõ monog-
ráfiát, amit Odrobenyák Nepomuki János,

Gödöllõ elsõ plébánosa készített Gödöllõ
hajdan és most címmel, és 1875-ben jelente-
tett meg. A városban számos híres vagy hí-
ressé vált ember megfordult, errõl az elõadó
Írók és múzsák Gödöllõn címû munkájában
bõvebben olvashatunk. Kevesen tudják,
hogy Petõfi Sándor hosszabb ideig tartózko-
dott Gödöllõn; itt fordította német nyelvrõl
magyarra a Robin Hoodot. Bár oldalakat ha-
gyott ki a tájleírásból, mégis kiadták elsõ
munkáját.

Kerényi B. Eszter, a Gödöllõi Városi Mú-
zeum muzeológusa bemutatta, hogyan kap-
csolódnak a múzeumpedagógiai foglalkozá-
sok 2011-ben a barokk évhez. A múzeumban
közvetlen kapcsolatba kerülnek a tárgyakkal
a gyerekek a tematikus programokon; a
szemléltetõ diákon kisdiákok párnákon ücsö-
rögve ismerkedtek az eszközökkel, vagy ön-
feledt alkotásban elmerülve saját barokk le-
gyezõt készítettek. Angyali kalandozás a 
barokk Gödöllõn címmel pályázati forrás-
ból ötletes munkafüzet készült a foglalko-
zásokhoz.

Utolsóként a házigazda intézmény
különgyûjteményeivel ismertetette meg a
hallgatóságot Lakatos Györgyné, a Gödöllõi
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Városi Könyvtár és Információs Központ
helytörténész könyvtárosa. A könyvtár meg-
alakulásától, 1953-tól gyûjtik a helytörténeti
irodalmat; a Gödöllõ Gyûjtemény jelenleg
5520 db állományba vett egységet tartalmaz,
az aprónyomtatványok, képeslapok, lapkivá-
gatok, fotók számát 15 ezerre becsülik. Szer-
zeményezik a Gödöllõi Kistérség irodalmát
és a testvérvárosi kapcsolatokra vonatkozó
anyagot is. A gyûjtemény jelentõs hagyaté-
kokat õriz, többek között Gábor Áron író, ha-
ditudósító, Fallenbüchel Zoltán könyvtáros
és Mélykuti Csaba helytörténész anyagával
gazdagodott.

A könyvtár számos helyi vonatkozású
rendezvénye közül két sorozat más könyvtá-
rak számára is példa lehet: Egyéni és közös-
ségi emlékezet, A mi mozink. Az elõbbin a
beszélgetések során egyedi, eddig nem pub-
likált fotók, dokumentumok és történetek ke-
rültek elõ, az utóbbin amatõr vagy profi fil-
meket vetítettek, amelyeket a városról vagy
az itt élõkrõl készítettek. A filmvetítést min-
den alkalommal beszélgetés zárta.

A Magyar Cserkészszövetség Országos
Gyûjteménye 2009 tavaszán költözött Gö-
döllõre, ekkor a könyvtár húszéves letétbe
kapta a dokumentumokat. A város jelentõs
cserkészhagyományokkal rendelkezik: itt
tartották a 1933. évi IV. Cserkész Jamboreet,
az 1939. évi Leánycserkész Világtalálkozót.
A könyvek és folyóiratok mellett a levéltár
az 1912 és 1948 közötti eredeti levelezést és
egyéb dokumentációt is tartalmazza, nagysá-
ga 149 irattári doboz.

A tanácskozást követõ fórum után lehetõ-
ségünk volt megköszönni a házigazdáknak
azt a „királyi” fogadtatást, a szeretetet és fi-
gyelmet, amivel körülvettek bennünket, nem
is beszélve a csütörtök esti lilahagymás zsí-
ros kenyérrõl, ami szintén kiérdemelte a fen-
séges jelzõt. 

A konferencián elhangzott elõadások és
bemutatók anyaga elérhetõ a házigazda
könyvtár honlapjáról.2 ■
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2 http://www.gvkik.hu/helyismereti_tanacskozas.html




