
Könyvtárunk, a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Könyvtár két munkatársa, Dollmayer Bea és Goldschmidt 
2010-ben nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program Éva is részt vett.
keretében meghirdetett „Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári Az előadók közt volt Gervai Péter, a magyar Wikipédia 
hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az megalapítója. (A magyar nyelvű Wikipédia 2003-ban indult, s 
élethosszig tartó tanulás érdekében című (TÁMOP-3.2.4/08/01 mára 176 ezernél is több szócikket tartalmaz).
kódjelű) pályázaton, konzorciumban más könyvtárakkal. Röviden ő ismertette a magyar Wikipédia kezdeti lépéseit, 
Pályázatunk az Olvasáskultúra és informális képzés fejlesztése – valamint a jelenlegi állapotokat. Elárulta azokat az 
könyvtárak az élethosszig tartó tanulásért Tata és környékén címet alapelveket, amelyeken az enciklopédia működik 
viselte. (szabadon használható tartalom, semlegesség, a közösség 
A pályázat keretében Korrigenda címszó alatt többek közt civilizált együttműködésére épül stb.).
vállaltuk, hogy 40 új szócikket teszünk fel Tatával Miután kolleganőim ismertették megvalósítandó 
kapcsolatos személyekről, eseményekről, intézményekről, terveinket, elképzeléseinket, szoros együttműködés alakult 
ill. pontosítjuk az interneten Tatáról megtalálható ki Gervai Péter és a MZSVK között. Mindkét fél részére 
adatokat. újdonságokkal szolgált a vállalt feladat: könyvtárosaink-
Napjainkban az internet meghatározó fontosságú. nak, nemcsak mint felhasználóknak, hanem mint 
Nélkülözhetetlen a munkában, a tanulásban, a szerkesztőnek is meg kellett ismerkednie a mechanizmus-
szórakozásban. A különféle böngészők segítenek nekünk sal, a másik oldalról pedig ki kellett alakítani azt a 
abban, hogy könnyen és gyorsan rátaláljunk a keresett folyamatot, amelynek során lehetővé válik, hogy az 
tartalmakra. A világhálón található témák tárháza végtelen. általunk módosított tartalmakat ellássuk egy jellegzetes 
A találati halmazból magunk szűrjük ki azokat a számunkra igazolással, aminek segítségével könnyen megállapítható az 
jelentős információkat, amelyeket később felhasználunk eredetük. Így a találatok szűréséhez segítséget nyújt, hogy 
tanulmányaink, munkánk során. amely cikkeket, írásokat a könyvtár hitelesített, annak 
A legtöbb szócikket összegyűjtő rendszer a Wikipédia. A tartalma megbízható és leellenőrizhető.
legismertebb témákban nyújt tájékoztatást, így például a A kezdeti nehézségek, napi egyeztetések, többszöri 
társadalmi, a művészeti, a természettudományos témákat is levélváltások, javítások nyomán kialakult a rendszer, és 
felöleli. Beszámol az aktuális évfordulókról, kiemelt felkerült az első szócikk a MZSVK által (2011. június 16-
cikkeket is tartalmaz. Mindazt, hogy mely szócikk legyen án).
kiemelt, mi, az olvasók, vagyis az oldal szerkesztői De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen közben történt egy s 
határozzuk meg. más…
Az első (angol nyelvű) Wikipédia 2011. január 15-én Először is meg kellett határozni, mely szócikkek legyenek 
ünnepelte születésének tizedik évfordulóját. Ennek azok, amelyek első körben bekerülnek a Wikipédiába. 
alkalmából egy különleges konferenciát szerveztek az Nekünk, tataiaknak mely szócikkek kelthetik fel leginkább 
OSZK-ban, amelyen a tatai Móricz Zsigmond Városi az érdeklődésünket? Természetesen a városunkkal 

1
Korrigenda

1  A cím a latin corrego – korrektúra szóra utal.
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kapcsolatos írások, amelyeket valószínűleg helyi, a személy kitüntetései, egy személy által írt művek 
témában jártas emberek szerkesztettek. Hosszas jegyzéke, források stb.
egyeztetések, ötletelések alapján kialakult egy tekintélyes · A szócikkhez kapcsolódó irodalom, hivatkozás, 
lista (híres tataiak, intézmények, rendezvények, épületek, honlapcímek külön szakaszokban jelennek meg.
történelmi események, turisztika, egyéb), aminek ·  Végül a szócikket úgynevezett Kategóriával látjuk el, 
összeállítása során beigazolódott, hogy a városi honlapon vagyis egy vagy több témacsoportba soroljuk a 
milyen kevés információ szerepel ezekben a témákban. szócikket (pl.: Kossuth tér (Tata) a Tata utcái és terei 
Ezt a listát rangsoroltuk: melyek lesznek azok az általunk csoportba került), ez segíti a visszakereshetőséget 
legfontosabbnak ítélt szócikkek, amelyek első körben is.
kerülnek fel (teljesen új szócikként), ill. a Wikipédiában ·  Ezután történik a bejelentkezés a Wikipédia hon-
már szereplő cikkek közül melyeket kell javítani, lapjára az MZSVKTATA felhasználónévvel.
kiegészíteni („kis-nagy javítások”). Majd felkértük 

·  Feltöltés előtt mindig rákeresünk az adott szócikk 
városunk két helytörténettel foglalkozó szakemberét, hogy 

nevére, mert közben előfordulhat, hogy valaki már 
tudásával segítse terveink megvalósítását. Mindketten 

feltöltötte ezt a szócikket.
örömmel kapcsolódtak bele a munkába. (Közben új 

·  Ha nincs találat, akkor létrehozunk egy lapot azzal a kolléganőnk, Varsányi Orsolya vette át Goldschmidt 
névvel, mely a legkifejezőbb a szócikkre nézve.Évától a feladatot, ő ásta bele magát a feltöltéshez 

·  A szerkesztési felületre bemásolva a megformázott szükséges ismeretek elsajátításába.)
szöveget az előnézeti képben már olyan formában 
jelenik meg, mint amit az internetező is lát.

·  Többszöri átnézés után kerül sor a lap mentésére. Feltöltési menetrend-rövidítve
Az első szócikkeket kezdő felhasználóként még 
ellenőrizték az adminisztrátorok, és utána Új szócikk esetében:
jelenhetett meg a internetezők előtt. Miután a 
megerősített szerkesztő jogosultságot megkaptunk, -  word dokumentumban átadott szócikkben először 
a lap mentése után egyből megjelenhet a feltöltött ellenőrzésre kerül a helyesírás, a formai követelmény, a 
szócikkünk.hivatkozások és az irodalom.

-   a feltöltéshez: ·  Ha szócikk nevének van egy ismert rövidített vagy 
egyéb ismert neve, akkor létrehozunk egy új lapot ·  A szöveget a Wikipédia formázáshoz használt 
azon a néven és átirányítom a létrehozott szócikkre, nyelve alapján formázzuk át.
így az olvasó könnyebben megtalálhatja. (pl.: ·  A szócikk szakaszainak fejezet- esetleg alfejezet 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár =>MZSVK)címei kijelölésre kerülnek, (cél a szöveg átlátható-

·  A szaklektorálást elhelyezzük a szócikk vitalapján, sága és a könnyű tájékozódás).
amellyel hitelesítjük a szócikket író személy által · Belső hivatkozások létrehozása (a szócikkben 
használt forrásokat.szereplő fontos fogalmak/személyek/földrajzi 

· A szócikkeket képekkel színesítem. A képeket a nevek/évszámok stb. neveinek megjelölése 
Wikimedia nevű honlapra töltjük fel, ahol jelezzük, hivatkozásként). Ha létezik mögötte szócikk, akkor 
hogy általunk a készült kép, rövid leírást kék színű, ha még nincs, akkor piros színű lesz a 
szerkesztünk róla, hivatkozásként megadjuk a szöveg). Ez segíti az olvasókat a tájékozódásban, és 
szócikk elérhetőségét. A képet szintén kategóriába további ismeretekhez juttatja.
soroljuk. Ha ez mind elkészült, a képet feltöltjük a ·  A szövegben szereplő idézeteket, művek címeit dőlt 
rendszerbe.betűvel jelöljük.

·  Ezután a Wikipédiába visszalépve beszúrjuk a képet ·  A szócikkben szereplő felsorolások formázása, pl.: 
a szócikkhez, megfelelő méretben, aláírással ellátva.
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(Nem is tudom melyik egyszerűbb-rövidebb: egy új szócikként megjelentetni: ezért is erősödött meg 
szócikk felrakása, vagy egy már meglévő javítása, bennünk a „belső, tatai” wiki ötlete, hiszen ezek az 
kiegészítése? Mindenesetre Varsányi Orsolya kolléganőm események szervesen hozzátartoznak Tata történeté-
azóta több sikeres városbemutatót tartott egyenlőre hez. Éppen ezért a fenntartási időszakban tervezzük 
családi körben, s viszonylag hamar megismerkedett új pályázat meghirdetését középiskolások, felnőttek 
lakóhelye nevezetességeivel .) körében (pl. emléktáblák, szobrok újbóli felkutatása, 

pontosítása, dokumentálása korszerű eszközökkel, újak 
Tapasztalt nehézségek felvétele témakörben).

Márkusné Sinkó Ildikó igazgató (MZSVK, Tata)
ź Míg előkészítettük, formáztuk az anyagot, feltették a 

szócikket előttünk (így ez a pályázati elszámolásnál már 
nem számít újnak…).

ź A Wikipédia egyik járőre (H. Tünde) kifogást emelt az 
intézmény általi lektorálás ellen (szemben Gervai Péter 
adta útmutatóval…).

ź Felkért helytörténészeink nem találtak elegendő Felhasznált irodalom:
anyagot a kiválasztott szócikkhez, így módosítani 
kellett az eredeti listát. 1.„Tíz éves a Wikipédia” – Konferencia az OSZK-ban 

ź Fényképek és szerzői jog – ezt kiküszöbölendő vagy a /Dollmayer Bea, Goldschmidt Éva.
szócikkek íróitól kaptunk saját készítésű képeket, vagy (http://tamop.mzsvktata.hu/hirek/korrigenda)
egykori „kiskönyvtárosunk” járta végig a várost, 2. Levelezés a Wikipédia szerkesztőivel (adatközlő: 
újrafotózva a kívánt helyeket (s ajánlotta fel ingyen a Varsányi Orsolya)
könyvtár javára). 3. Tájékoztató a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

ź Intézmények, rendezvények szócikkeit könyvtáros TÁMOP 3.2.4 pályázati projekt célrendszeréről és 
kollégák ál l ították össze, s küldték el az tevékenységeiről (2010-2012) - Tata, 2010. október 27.
intézményeknek, szervezeteknek, jóváhagyásra. 
Tapasztaltunk segítő hozzáállást is…

ź Helyi jelentőségű eseményeket (lsd. pl. a tatai 
országgyűlés 500. évfordulója), nem engednek önálló 
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