
Intézményesült „várpalotaiság”, 

avagy a Krúdy Gyula Városi 
Könyvtár helyismereti 

tevékenysége,  
lokális identitást alakító 

szerepe 
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Könyvtártörténeti 
áttekintés 

 

Az alapterület 
változása 

 

1954. augusztus 20.: 
mindösszesen 12 m2 

1956-ban: 28, majd 32 m2 

1963-ban: 180 m2 +32 m2 

1975-ben 266 m2 

1985. április 11.: 650 m2 

2002, 2005-ben 
sajtónyilatkozat a 

költöztetés szándékáról 

2009: terv – új könyvtár 
kialakítására:  

~ 1140 m2 
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Könyvtártörténeti 
áttekintés 

 

Helyismereti 
gyűjtemény  

szervezésének 
előzményei 

 

Könczöl Imre indította el! 
Bán Aladár hagyatéka (1965) 

 
Neményi László  

1985-től 
különgyűjtemény szervezését 

kezdte meg.  
 

MAHÍR Sajtófigyelő Szolgálat lapkivágatai 
(1963-1990),  

hagyatékok részeként átvett anyagok 
(Pajor József, Lencsés György, Csiky Iván), 

Szíj Rezső adománya 1996-ban, 
Leitner Ferenc fotógyűjteménye  

Az időszaki kiadványok közül a helyismereti 
gyűjteményben kapott helyet a megyei 

napilap (1961 óta gyűjtjük), a városi lapok 
az önkormányzati rendeletek, testületi 

anyagok (Tanácsülések anyagai 1985-től) 
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Könyvtártörténeti 
áttekintés 

 

Helyismereti 
gyűjtemény  

szervezésének 
előzményei 

 

Volekné Temesi Zsuzsanna  

érdeme, hogy a 
 www.krudylib.hu 

webcímen  
2001. július 03-án  
elindult honlapon  

a könyvtár élete részletesen 
dokumentált. 

Az általa készített és 
szerkesztett webhely 

megtekinthető a 
http://old.krudylib.hu 

internetcímen.  
2012-ben új Drupal-alapú 

honlap került beüzemelésre 

http://www.krudylib.hu/
http://old.krudylib.hu/
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http://old.krudylib.hu/helyism/index.htm 

Helyismereti portál üzemeltetése kísérleti jelleggel 
2009. augusztus óta 

 

Kedvező visszhang: 
Kégli Ferenc: Helyismereti 
fejlesztések a TÁMOP-
3.2.4 keretében.  
In: 3K, 20. évf. 9. sz., 
2011. szept. p. 5-14. 

http://www.krudylib.hu/
http://www.krudylib.hu/
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http://krudylib.hu/hirek/3  

Új Helyismereti portál üzemeltetése 
2012 eleje óta 

http://krudylib.hu/hirek/3
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950 tétel  

az új helyismereti portál  
„e-könyvtárában” 

Külön kiemelve a családtörténeti 
szempontból érdekes tételeket 

Genealógia menüponttal 
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www.facebook.com/varpalotaalbuma 

„Várpalota helytörténeti albuma” 

Helyismereti közösség szervezése a közösségi 
médiában 2012. március óta, ma már 1843 fő 

 találkozóhelye  . 

 

http://www.facebook.com/varpalotaalbuma
http://www.facebook.com/varpalotaalbuma
http://www.facebook.com/varpalotaalbuma
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krudyplakatok@

gmail.com   
avagy a Krúdy Gyula 

Városi Könyvtár 
rendhagyó 

meghívó- és 
plakátgyűjteménye 

Egy részének  
nincs papíralapú 

eredetije! 
2011. november 
óta (korábbiak is 

kerültek bele) 
Közel ezer „tétel” 

Meghívók, 

szóróanyagok, 

plakátok digitális 
változata. 

Sok közülük 
eredeti 

kontextusában, 
milyen 

kísérőszöveggel, 
milyen körnek 

küldték szét 

 

mailto:krudyplakatok@gmail.com
mailto:krudyplakatok@gmail.com
mailto:krudyplakatok@gmail.com
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Pl.: 

• Várpalotai Városi 
Televízió archívumának  
1989. március 13-tól 

1999 végéig digitalizált 
adáskazettái (~1,82 TB), 

valamint  
• a várpalotai Mária Rádió 

adásai hanganyaga 2012 
elejétől a 2015. 

novemberi 
megszűnéséig (~0,6 TB) 

2012 óta szerverünkön 
óriási mennyiségű 
kincs, csak részben 

feldolgozott 
dokumentumanyag 

gyűlt össze, melynek 
biztonságos tárolását a 

TÁMOP-pályázat  
tette lehetővé.  
(6 TB tárhely  

dupla mentéssel) 
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Várséták, 
Tematikus 
városséták 
szervezése, 

Diadal Napja 
történelmi 
vetélkedő 

 
Séta „Krúdy 
nyomában” 
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a Krúdy Gyula 
Városi Könyvtár  

 

helyismereti  

Ismeretterjesztő 
tevékenysége 
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Családfakutatók 
Várpalotai Köre 
Évente egy-egy aktuális 

témakörben meghirdetve 
(pl. I. világháború) 

Egyik legeredményesebb: 
a bányászattal kapcsolatos 
fotógyűjtés volt 2013-ban, 
161 db új, korábban nem 

látott fotó került be a 
könyvtár – sikeres 

fotókiállítás készült belőle 
 

Személyes emlékek 
(Borbás Károly, Vanyó 

József, stb.) 

Aktív 

családkutatás-
segítés, 

tudatos 

fotógyűjtés,  

várostörténeti, 

néprajzi, 
társadalomrajzi 

gyűjtések. 
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Aktív közéleti 
szerepvállalás 

a Krúdy Gyula 
Városi Könyvtár 

részéről 

Várpalotai kulturális 
„emlékezetpolitika” 

aktív alakítása 
(Utóbbi években: 
Bán Aladár 2010, 

Pacsuné Fodor Sára, 
Winkler Márton 2011, 

Hrabowszky György 2012, 
Krúdy Gyula 2013,  

I. világháború 2014,  
Szíj Rezső 2015, 

Könczöl Imre 2016) 
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Aktív közéleti 
szerepvállalás 

a Krúdy Gyula 
Városi Könyvtár 

részéről 

Az ún. mitikus kezdetek 
kutatása 

Mióta létezik  
Palota? 

Mióta város Várpalota? 

(Továbbgondolva: 

bányászváros-e Palota? 

Iparváros-e Palota? 

Katonaváros-e Palota?) 
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Aktív közéleti 
szerepvállalás 

a Krúdy Gyula 
Városi Könyvtár 

részéről 

 

Utcanévadás  

esetében 
véleménykérés  

az önkormányzat 
részéről, és 

véleménynyilvánítás 
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A Várpalotai 
értéktárba 15 

befogadott 
értékéből  

9 került a 
Veszprém Megyei 

Értéktárba, 

2 került 
felterjesztésre a 

Magyar Értéktárba 

Értéktár 
Bizottságban való 

aktív részvétel: 

Értéktár Nap 
szervezése, 

Helyi értékek 
Értéktárba való 
felterjesztése, 
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A Gróf Sztáray Antal 
Bányászattörténeti 

Gyűjtemény 
újrarendezése,  

rendbetétele 

2015-ben 

(Fellelt tárgyak 
fényképes leltározása, 
papírdokumentumok 

arra alkalmas 
részének digizalizálása 

 

 
 

Értékmentés 
 
 

(fotókból, családi 
dokumentumokból, 

könyvekből álló 
várpalotai 

vonatkozású 
hagyatékok 
befogadása) 
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A Krúdy Gyula 
Városi Könyvtár 

irodalomtörténeti 
hagyományai, 

 

gasztronómiai 
hagyománya 

Krúdy Gyula kultusza 
a 60-as évektől 
(Könczöl Imre 

kezdeményezésére, 
az ő kutatásai és 

munkássága révén) 
 

Szindbád-vacsora 
1998-tól 

Koncz Józsefné 
kezdeményezésére, 
sokáig Praznovszky 

Mihály aktív 
közreműködésével 
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A Krúdy Gyula 
Városi Könyvtár 

irodalomtörténeti 
hagyományai, 

 

 

gasztronómiai 
hagyománya 

Krúdy Gyula Kreatív Kör  
működtetése 

Krúdy Műhely néven 
negyedéves kiadvány 

szerkesztése, 
 
 

Szindbád-vacsora  
minden évben: 

  

irodalmi és az 
konyhaművészeti 

élvezetek 
együtt 
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A Krúdy Gyula Városi Könyvtár mint 
„turisztikai pont” 

 

Turisztikai információk tudatos gyűjtése  

Testvérvárosokról szóló információk, 
kiadványok gyűjtése,  

Minden évben 

Tavaszi Tárlat május végétől 
augusztus közepéig 
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avagy a Krúdy Gyula Városi Könyvtár  
kiadói  tevékenysége az utóbbi években: 

2011 – Várpalota. Egy mezőváros metamorfózisa 
2014 – Várpalota múltból örökölt értékei 

2015 – Hatvanéves a Krúdy Gyula Városi Könyvtár 
2015 – Könczöl Imre: Várpalota rövid története,  

Várpalota irodalmi kistükre (további kiegészítésekkel) 
Évfordulónaptárak szerkesztése évről-évre, 

2016 – Krúdy Műhely negyedéves „házi” kiadvány 
  
 
 



2011 
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Fotóalbum a 1951-es 
utolsó várossá 

nyilvánítás 60 éves 
évfordulójának 

tiszteletére 

  
 

 



2014 
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2015 
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2015 
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Emlékkönyv és 
forrásgyűjtemény a 

városi könyvtár  
1954-es hivatalos 
átadása 60 éves 
évfordulójának 

tiszteletére 
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CLLD, avagy helyi 
közösségi 
stratégia 

kialakítása, 
központi 

intézkedésként 
egy új 

könyvtárépület 
kialakításának 

terve 
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CLLD, avagy új könyvtárépület kialakításának terve 
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Köszönöm a figyelmüket! 

www.krudylib.hu  

Az általam levont tanulság: 

Nemcsak a jelen kihívásainak, hanem a múltból  
örökölt kihívásoknak is meg kell felelnünk! 

http://www.krudylib.hu/

