
A hely intelligenciája, az intelligencia
helye — a helyismereti gyûjtemény! – ez-
zel a, meglehet, kissé kacifántos, de a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete negy-
venhatodik vándorgyûlésének vezérmo-
tívumához mindenképpen illeszkedõ
címmel rendezte meg szekcióülését a
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete.
A telt házat vonzó program sokszínûsége
nemcsak a helyismeretnek tudományte-
rületeken átívelõ tematikai gazdagságát
tükrözte, hanem azt a változatosságot is,
amit a helyismereti információforrások
látványos megszaporodása mutat a világ-
hálón. Az elõadások ugyanis fõképp a di-
gitalizálás eredményeit vették számba,
elsõsorban abból a szempontból, hogy az
új elektronikus tartalmak hogyan segíthe-
tik a könyvtárosokat a településre, régió-
ra vonatkozó ismeretek gyûjtésében és
közzétevésében, miként hasznosíthatják
azokat válaszokat keresve az érdeklõdõk
gyakran igencsak fogas kérdéseire. Ho-
gyan építhetik be abba munkába, amivel
a környéken élõket szolgálják a helyi ér-

tékek megismerésében és gondozásában,
a lokális kötõdés, az összetartozás érzé-
sének megerõsítésében. 

A nyitóelõadást Gazda István tudo-
mánytörténész és bibliográfus tartotta
Helytörténet, tudománytörténet, internet.
Tájékozódás a digitalizált dokumentumok
ködös világában címmel. Az alcím kriti-
kus hozzáállást sejtetett, és valóban, a
helyismereti kutatásokhoz felhasználható
elektronikus publikációk számbavétele
közben jócskán esett szó a tömeges digi-
talizálással járó felületességekrõl, forrás-
kiadási hiányosságokról. A bírálat érin-
tette a hazai könyvdigitalizálás ismert
anomáliáit is: az állami források elégte
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lenségét, ugyanakkor a rendelkezésre ál-
ló pénzeszközök rossz hatásfokú, össze-
hangolatlan felhasználását, az átfogó
programok elakadását. A hangsúly azon-
ban mégiscsak a digitális kiadványok ör-
vendetes megszaporodására esett. Gazda
István az általa vezetett Magyar Tudo-
mánytörténeti Intézet munkatársainak
gyûjtésére építve adott nagy ívû áttekin-
tést a teljes mûveket közreadó nagyobb
hazai és határon túli magyar gyûjtemé-
nyekrõl, tudományos intézményi portá-
lokról és elektronikus könyvtárakról, 
valamint a kereskedelmi forgalomban 
elérhetõ elektronikus kiadványokról. Bõ-
séges példatárral szemléltette, miképp
szolgálják a nagy nemzetközi projektek,
köztük is elsõsorban a Google digitalizá-
lási projektje, a magyar nyelvû vagy ma-
gyar vonatkozású idegen nyelvû alapmû-
vek internetes megjelenését. 

A következõ elõadást Toronyi Zsu-
zsanna fõlevéltáros, a Magyar Zsidó Le-
véltár igazgatója tartotta Zsidó családok
kutatása köz- és magángyûjteményekben
és adatbázisokban címmel. A témavá-
lasztást nemcsak, sõt nem elsõsorban a
Holokauszt Emlékév indokolta, hanem 
a családkutatással kapcsolatos közönség-
igény érzékelhetõ növekedése, ami nem-
csak a helyismerettel foglalkozó könyv-
tárosokat számára jelent kihívást, hanem,
mint az az elõadásból kiderült, a levéltá-
rosokat is attitûdváltásra, új megoldások-
ra sarkallta. Az élenjáró levéltárak a ko-
rábbinál jóval nyitottabb intézményekké
váltak, munkatársaiknak pedig a laikus
érdeklõdõk elvárásai, mentális szükség-
letei iránti empatikus, személyes törõdést
mutató szolgáltatói hozzáállást kell tanú-
sítaniuk. Különösen így van ez a felme-
nõik nyomát keresõ hazai és külföldi zsi-

dó származású látogatók esetében, akik a
Holokauszt elõtti és utáni családtöredé-
kek közötti híd megteremtésének remé-
nyében fordulnak a közgyûjtemények-
hez. Az õ kiszolgálásukra Családkutató
Központ létesült a Magyar Zsidó Levél-
tárban, iratgyûjteményi adatbázisokat
hoztak létre, illetve tettek elérhetõvé hon-
lapjukon, látványraktárral, valóságos és
virtuális kiállításokkal, tematikus honla-
pokkal, internetes közösségi megosztó
felületekkel hozzák közelebb a szélesebb
közönséghez is a hazai zsidóság múltjá-
nak dokumentumait. Toronyi Zsuzsanna
a speciális forráskezelési sajátosságok
bemutatása után számos, a könyvtárosi
gyakorlatban is jól hasznosítható inter-
netes eszközzel ismertette meg a hallga-
tóságot. Lendületes prezentációja azt is
érzékelhetõvé tette, hogy a nyilvánvaló
különbségek ellenére a közgyûjtemények
közötti határvonalak a közönségkapcso-
latok terén egyre inkább elmosódnak. 

Szünet után a vendéglátó Sopron 
vezetõ könyvtárosai vették át a szót. 
Horváth Csabának, a városi könyvtár 
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igazgatójának elõadása a helyismeret és
természettudományok — valljuk be, mél-
tánytalanul ritkán taglalt — viszonyára
irányította rá a figyelmet. A természeti
földrajz, a geológia, az õslénytan, nö-
vény- és állattan egy tájegység arculatá-
nak, történetének fontos összetevõi. Az 
e tárgyakkal foglalkozó múzeumok, tu-
dományos és felsõoktatási intézmények,
egyesületek, továbbá a nemzeti parkok
kiadványainak, honlapjainak, repozitóri-
umainak és egyéb adatbázisainak szak-
szerû bemutatása hozzájárult a helyisme-
ret e fehér foltjának eltüntetéséhez. 
Ifjabb Sarkady Sándor, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Központi Könyvtár
és Levéltár fõigazgatója Sopron város
történetének kutatását elõsegítõ inter-

netes adatbázisok használatába avatta be
a közönséget. Fõképp azokat a személyes
tapasztalatait osztotta meg, amiket a két
nagy huszadik századi világégés pusztí-
tásainak helyi szempontból még pontosí-
tásra váró részleteinek tisztázása során, a
kiaknázásra váró külföldi forrásgyûjte-
ményekkel kapcsolatban szerzett.

A szakmai programot délután baráti
találkozónak meghirdetett, valójában
egyesületi közéleti esemény követte. Az
élénk eszmecserén világossá vált, hogy a
Helyismereti Könyvtárosok Szervezeté-
nek a közös értékek megõrzése és fej-
lesztése érdekében megújulásra van
szüksége. Az ebbe az irányba teendõ elsõ
lépésekrõl született megegyezés jó esé-
lyeket kínál a sikeres folytatásra. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. augusztus12

Horváth Csaba

ifj. Sarkady Sándor


