
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és a  

Könyvtárostanárok Egyesülete közös szekciója 

 

Helyszín: Online tér, MS Teams program 
Jelentkezés: A vándorgyűlés központi regisztrációs felületén 

13.00- Köszöntők 
Mennyeiné Várszegi Judit a MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete elnöke 
Simon Krisztina a Könyvtárostanárok Egyesülete elnöke 
 

  

13.05-13.45 Helytörténet, családtörténet, iskolatörténet az oktatásban 
Miklósi László pedagógus, a Történelemtanárok Egyletének elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miként kapcsolódhat a családtörténet egy tanórához?  
Mi lehet a könyvtár(os) szerepe a helytörténet és a családtörténet megismertetésében?  
Milyen források segíthetik ezt a munkát? 
Szélmalomharc vagy szakmai evidencia, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkoznunk kell? 
 

  

13.50-14.10 Szombat(hely)történet játékosan, avagy hogyan legyünk trendik 
Szalainé Bodor Edit, Berzsenyi Dániel Könyvtár,  igazgató-helyettes, helyismereti 
gyűjteményvezető 
 
A Szombathelyi Elsők címet viselő helytörténeti foglalkozás 2010-ben debütált. A több 

témát felölelő, kezdetben középiskolásoknak készült 
előadás napjainkban már általános iskolásoknak és 
felnőtteknek is szól. A „kor vívmányait” beépítve 
interaktív elemekkel bővült, majd egy 
mesterpedagógiai program keretében az egyes 
tematikák külön is kidolgozásra kerültek. Három éve, 
a könyvtári éjszaka keretében vetélkedő lett belőle, 
majd kvíz és activity, 2020-ban pedig elektronikus 
tananyagként vált mindenki számára online 
elérhetővé. Előadásomban azt mutatom be, hogyan 
változott az elmúlt tíz évben az előadás struktúrája az 
új elvárásoknak megfelelően, hogyan lett újra és újra 
trendibb, a célközönséget könnyebben megszólító. 

  

  



 
14.15-14.30 

 
Digitális helyismereti gyűjtemények kapcsolódási lehetőségei az oktatáshoz 
Szűts Etele, Forum Hungaricum Nonprofit Kft. Digitálisarchívum-fejlesztési Osztály, 
osztályvezető 
 
A helyismereti gyűjtemények, adott földrajzi 
egységek, települések mentén gyűjtik a magyar és a 
magyarországi nemzetiségek kulturális örökségi 
elemeit. 
Az ilyen típusú gyűjtemények az 
egyediségük kapcsán kiemelt figyelmet kapnak a 
hazai közgyűjteményi és közművelődési 
digitalizációban. A digitális helyismereti 
gyűjtemények online elérhetővé válásával a 
szakemberek egyik újabb feladata, hogy -
 Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájával (DOS) 
összhangban - feltérképezzék az oktatáshoz való 
kapcsolódási lehetőségeket. 
 

14.35-14.50 Az iskolai könyvtár története, mint kor - és helytörténeti dokumentum 
Szakmári Klára, ny. könyvtárostanár 

Gondolatok, kérdések és válaszok (?) egy 2021-
ben megjelent iskolai könyvtártörténeti kötet 
kapcsán:  https://mek.oszk.hu/21600/21669/ 
Miért és hogyan íródhat meg egy iskolai könyvtár 
története és milyen érdekességekre 
lelhetünk? Ebben az esetben is igaz: nem elég 
gyűjteni a dokumentumokat, információkat, mert 
megfelelő feltárás, válogatás  és szolgáltatás nélkül 
"csak" egy szekrénynyi káoszt láthatunk! Milyen 
összefüggéseket fedezhetünk fel az iskola történte 
és könyvtárának története között? Milyen hatása 
van/lehet a jogi szabályozásnak? Miken 
múlhat  egy iskolai könyvtár pezsgő élete? Milyen 

információkkal szolgálhat egy iskolatörténeti gyűjtemény? Miért lehetnek fontosak a 
mikrotörténelmek? 

  

14.55-16.00 Könyvtár és iskola együttműködési lehetőségei és korlátai egy helyismereti program 
megvalósításában 
Műhelymunka 
Tóth Viktória, Budapest IX, Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, 
könyvtárostanár, szaktanácsadó 
Dömsödy Andrea, Könyvtárostanárok Egyesülete alelnöke 

https://mek.oszk.hu/21600/21669/


A műhely során egy konkrét helyismereti projektötletből kiindulva homogén majd 

heterogén csoportokban közösen gondolkodunk arról, hogy hogyan lehet a diákok, a 

tanulás érdekében a könyvtári és az iskolai szempontokat, lehetőségeket összhangba 

hozni. 


