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Bevezetés

Tömören erről lesz szó:

● Wikipedia

● BékésWiki

● Digilabor 

● Digitális tartalmak

○ papír elektronika

○ robotika

○ nyári táborok

○ városismereti séták



Könyvtári Wikik Magyarországon

Néhány példa:

● 2009 – Balatonalmádi–Balatonfüred–Zirc (Helytörténeti gyűjtemény) – frissül
● 2010 – Hódmezővásárhelyi Digitális Enciklopédia – megszűnt
● 2011 – Gyulai Wiki (Liferay) – frissül
● 2011 – Gödöllő Wiki – frissül
● stb…

http://www.helyismeret.hu/index.php?title=Kezd%C5%91lap
http://www.nlvk.hu/web/guest/hod-wiki
http://www.mjvk.hu/web/guest/gyulai-wiki
https://www.gvkik.hu/wiki/index.php/Kezd%C5%91lap


Helyismeret

Kronológia

● 2001           - magyar nyelvű Wikipedia

● 2007           - a BékésWiki indulása

● 2011-2013 - szócikk író versenyek

● 2018           - Békéscsaba300 kapcsán                    

kampányszerű

tartalomfejlesztés

● 2019           - BékésWiki szócikkíró-szakkör 2019

Designed by pikisuperstar / Freepik



BékésWiki statisztika



Digilabor/Alkotótér

2018 - Elindul az EFOP 4.1.8 projekt a BMKban

Természettudomány + Bölcsészettudomány = Digitális történetmesélés

A Digilabor:

olyan hely, ahol könyvtáros és olvasó is kipróbálhat

eszközöket, melyekhez anyagi vagy más okokból

nem férhetnek hozzá. A hely esélyegyenlőséget

biztosít mindenki számára.





Alkotásra épített élményalapú foglalkozások



Papírelektronika

Definícíó: alacsony feszültségű áramkör, melyet főleg rézszalag és ledek 

segítségével gombelemek működtetnek.

Hozzávalók:

● valamilyen vezető anyag, ez lehet rézszalag, vagy grafit, vagy vezetőfilc

● gombelem

● led

opcionális hozzávalók:

● binder csipesz

● színes ceruzák, filcek



Világító képeslap

Van benne:

● alkotás
● történet

● tudás

Előnyök:

● jól skálázható
● egyszerű
● nincs korhoz kötve

Hátrányok:

● nem túlzottan környezetbarát
● nehezen beszerezhető a 

rézszalag



Robotika

Történetek robotokkal, nem csak 
kódolás.

“Építhető”

● Artec Robotok
● Lego
● MBot

“Kész”

● Dash
● BeeBot
● OzoBot



Robotika

Hogyan lesz a 
történet?
● BékésWiki
● Helyi monda
● Népmese
● Jelenetek egy 

adott műből 
(könyv, film)

● Véletlen 
generált

OzoStory deszkamodell

Háttérkép forrás: Joe Hayhurst/Flickr



Történetmesélés

Képregény vagy film 

készítés népmeséből, 

időkorláttal, tablettel, 

képszerkesztő szoftverrel 

Lego segítségével. 

Lehetőség van 

programozható elemek 

felhasználására filmek 

esetén.



Sámson Szelencéje tábor 2021

Helyi monda 

feldolgozása 

szabadulós játékként. 

IKT eszközök és 

barkácsolás a cél 

elérésének 

érdekében. 



Sámson Szelencéje tábor 2021



Wagner-tábor 2021

Egy elfeledett 

építész örökségének 

megismerése 

vegyes technikákkal. 

Épített örökség 

megismerése, Lego 

reprodukció, világító 

képeslap készítés, 

stb. 



Wagner-tábor 2021



Városismereti séták

Többféle, diákokkal, 

nyugdíjas 

csoportokkal vagy 

akár turisták által 

lejátszható séták, 

melyekhez Wikis 

tartalmak 

kapcsolódnak.



Jó, jó, de…

Célcsoportok:

● Általános- és középiskolák tanulói, tanárai

● Helyismeret után érdeklődő használók

Partnerek:

● Városvédő egyesület tagjai

● Tanárok

● Cégek, személyek, akik bekerülhetnek a Wikibe

● NKA

● Békéscsaba Város Önkormányzata

● Europe Direct Békés
forrás: Maxpixel.net



Minőségbiztosítás



Összegzés

A bemutatott foglalkozások 

mindegyikébe beépült a BMK által 

üzemeltetett helyismereti szolgáltatás, 

helyszínként pedig az alkotótér.

Aki kíváncsi rá, szívesen látjuk, akár 

szólóban, akár csapatban, akár a 

Könyvtári Intézet képzésén keresztül!

A működéshez szükség volt a 

munkatársaimra, akikkel egy irányba 

húzzuk azt a bizonyos hajót.

forrás: Magyar Néprajzi Lexikon



Köszönöm a figyelmet!

További információk:

● konyvtar.bmk.hu
● facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
● instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/
● instagram.com/digilabor/
● tiktok.com/@bekesmegyeikonyvtar/
● youtube.com/user/bmkonyvtar

Kertész Zoltán

kertesz.zoltan@bmk.hu


