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Miről lesz szó?
 BékésWiki-szakkör

 Wiki (rendszer, elvek)

 Könyvtár & wiki

 BékésWiki

 Szerkesztési elvek

 Szócikkek felépítése



A szakkörről
 BékésWiki helyismereti enciklopédia

 Kutatási alapok

 Levéltár látogatás (MNL BML, Gyula)

 Helyismereti séta

 Tipikus helyi ízek megismerése

 Informatikai tudás



A szakkörről
 Havi 1 alkalom

 Hétfő, 14:00

 1,5 óra

 1 éven keresztül

 Közös szócikk megírása

 Önálló szócikk írása a szakkörön és otthon

 Könyvtári dokumentumok, e-adatbázisok

 Szkennelési lehetőség

 Saját téma bemutatása (Powerpoint)



Kinek mi jut eszébe 

a wiki kifejezésről?

www.menti.com

11 88 55

http://www.menti.com/




Wiki
 wiki wiki= nagyon gyors, ügyes [hawaii]

 Wiki Wiki Bus = terminálok közti (gyors)járat

 Tartalomkezelő rendszer, ami lehetővé teszi 

azt, hogy a weblaphoz több felhasználó is új 

tartalmat adjon hozzá, vagy módosítsa a 

meglevőket.

 Közösségileg szerkesztett enciklopédiák 

(kollektív bölcsesség)



Wiki
 Enciklopédia (wikipedia):

Az emberi tudás írásos, a fogalmakat 
valamilyen rend szerint tárgyaló gyűjtemény.
A fogalmakat betűrendben tárgyalja.

 Wiki (rendszer) + enciklopédia = Wikipedia
(2001.01.15-)
többnyelvű, nyílt tartalmú, 
a nyílt közösség által fejlesztett online 
világenciklopédia, melyet önkéntes alapon 
szerkesztenek.



Wiki

 Első wiki-oldal: Howard G. Cunningham

(munkatársakkal folytatott szakmai 

párbeszéd) 

 A wiki keretrendszerben gyorsan lehet új 

oldalt létrehozni, közösen szerkeszteni.



Wiki
 A világ 5 leglátogatottabb weboldalának 

egyike.

 Több mint 270 különböző nyelv.

 Kevesebb mint 50 alkalmazott.

 Önkéntesek!

 Wikimédia Alapítvány működteti 
(reklámmentesség, ingyenesség)

 442,554 szócikk (hu)

 5,7 millió (eng) 2019.01.13.



Wiki
Főbb jellemzők:

 leíró nyelvet használ (hypertext)

 nincsen benne vizuális szerkesztő

 laptörténet: visszaállítható a tartalom

 könnyű kereshetőség

 ingyenes



Wiki
 Bárki szerkesztheti, módosíthatja -> téves adatok, 

helytelen tartalmak?

 Több használó -> ellenőrzés, javítás

 Jogosultságok, korlátozások

 Szerkesztési szabályok

 Sokféle szerkesztő -> több érdeklődési kör 
-> több téma



Wiki elvek
 A tartalom vallási és politikai nézetektől független, 

elfogulatlan legyen.

 Szócikkek egységes elnevezése.

 Nézeteltérések megbeszélése a vitalappal történjen.

 Enciklopédiába illő tartalma legyen: a wikipedia nem 

linkgyűjtemény, fórum, szakácskönyv, 

e-könyvtár, chat, személyes esszé, személyes honlap, 

hírportál, családtörténeti tár.

 A közösség szabályai: ha már nyomasztó a sok 

előírás, ne foglalkozz velük, folytasd, ahogy 

megszoktad.



Wiki
Pro
 Naprakészség (új információ)

 Azonnal javítható, hibák korrigálhatók

 Gyorsan igénybe vehető forrás

 Számos funkció: naptár, bibliográfia, 
dokumentumtár, enciklopédia

Kontra

 Nem szakemberek készítik, hanem „lelkes 
amatőrök”

 Hiányzik a tudományos ellenőrzés, lektorálás (nyelv!)

 Könnyen szubjektívvá válhat

 Wikipédia „vandalizmus”



 Naptár 

 Bibliográfia

 Dokumentumtár

https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_14
http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/Lipt%C3%A1k_P%C3%A1l_(1922-2007)
http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/Speci%C3%A1lis:F%C3%A1jlok_list%C3%A1ja


Könyvtári wiki-k
 Egyre több wiki a könyvtáros szakmában.

 Hiteles információk, tartalommegosztás, 

könyvtári állományra építve.

 Jellemző: 

régi bejegyzések; 

a szabadon felhasználható könyvekből kerül 

fel a tartalom; 

magyar nyelvűség.



 Gyulai Wiki

 Gödöllő Wiki

 Kisalföldi Tudástár

http://www.mjvk.hu/web/guest/gyulai-wiki
https://www.gvkik.hu/wiki/index.php5/Kezd%C5%91lap
http://kitud.kkmk.hu/web/guest/wiki


 ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár és a 

Wikimédia Magyarország Egyesület 

együttműködése

 ‘56-os wiki-szerkesztő maraton (SZTE EK)
„nélkülözhetetlen eszköz az egyetemisták, de a 

könyvtárosok életében is”

Könyvtárosok, egyetemisták, oktatók 

12 órás aktivitás



BékésWiki – bekeswiki.bmk.hu
 Első terv: 2006 – könyvtárosok készítik

 2008: több szócikk; merevlemezhiba

 2011: vetélkedő -> 8 szócikk

 2012: vetélkedő

 Helyismereti klub a könyvtárban

 Évfordulókhoz köthető bővítés

 Békéscsabai Százak projekt

 Szakkör

 1,238 szócikk (2019.01.13.)

http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/Kateg%C3%B3ria:B%C3%A9k%C3%A9scsabai_Sz%C3%A1zak


BékésWiki

 Békés megyei vonatkozású tartalom

 megbízható, könyvtári/levéltári/elektronikus 
források (+ kapcsolódó irodalom)

 regisztrációhoz kötött

Wikipedia

 univerzálisan minden témát lefed

 szabadabb forráskezelés

 bárki szerkesztheti



BékésWiki szerkesztési elvek
 A felhasználóknak készül, nem magunknak!

 Tömörség, közérthetőség (max.: 4500 karakter)

 Lényegi információk a témáról

 Megfelelő alfejezetek használata 

(lásd meglevő szócikkek)

 Képek használata a szerzői jog 

figyelembevételével (engedély a közléshez)



Nyelvtan
 Központozás:

; gondolati egységes elkülönítése
: idézet, felsorolás, részletezés
- - () mellékes részletek

 Igeidők:
jelen idő: 

dátumok lapjain (év, hónap, nap)
ma is aktuális életrajzi információ

múlt idő:
minden múltbeli cselekménynél, 
történésnél, amely ma már nincs 
folyamatban

http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/Janu%C3%A1r_14.


Szócikk felépítés a BékésWiki-n
 Cím

 Rövid megnevezés

 Tartalomjegyzék (automatikus)

 Tartalom (fő-, alfejezetek)

 Források

 Kapcsolódó irodalom

 Külső hivatkozások

 Kategóriák



Szócikk címe
 Olyan címet adjunk, mely az adott témára a 

legelterjedtebben használt szó vagy kifejezés.

 Rövidítések kifejtése

pl. BMK helyett Békés Megyei Könyvtár; 

közismert maradhat pl. NASA

 Ne használjunk névelőket!

 Kis/nagybetű a helyesírás szerint



Szócikk címe
Személyek:

 Élő: név (foglalkozás) pl. Hartay Csaba (költő)

 Elhunyt: név (szül.-hal.) pl. Haan Lajos (1818-1891)

 Doktori címet nem szerepeltetjük a címben.

 Ifj. / id. előneveket hátrasoroljuk 

pl. Tessedik Sámuel, id. (1710-1749)

http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/Kateg%C3%B3ria:Szem%C3%A9lyek


Szócikk címe
Emléktáblák, szobrok, közterek, utak …

 Műemlék neve – műemlék típusa (település)

 Pl. Mokos József-emléktábla (Békéscsaba)

Munkácsy Mihály-emléktábla 
(Békéscsaba, Városháza)

 Nagy Imre-szobor (Békéscsaba)

 Kossuth tér (Békéscsaba)

 Index park (Kamut)

 Andrássy út (Békéscsaba)

 Cimbora-fa (Békéscsaba)

 Magtár (Gerla)

http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/Kateg%C3%B3ria:B%C3%A9k%C3%A9scsabai_eml%C3%A9kt%C3%A1bl%C3%A1k
http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/Kateg%C3%B3ria:B%C3%A9k%C3%A9scsabai_szobrok_%C3%A9s_eml%C3%A9km%C5%B1vek
http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/Kateg%C3%B3ria:B%C3%A9k%C3%A9scsaba_k%C3%B6zter%C3%BCletei


Szócikk címe
Folyóiratok, könyvek, dokumentumok

 Dokumentum címét használjuk

 Pl. Békéscsabai Népújság

 Pl. Búzanemesítés

Intézmények

 Békés Megyei Könyvtár; 
Csabagyöngye Kulturális Központ; Hotel Fiume

Települések

Békéscsaba, Gerla, Póstelek

http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/Kateg%C3%B3ria:Foly%C3%B3iratok
http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/Kateg%C3%B3ria:B%C3%A9k%C3%A9s_megyei_kiadv%C3%A1nyok
http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/Kateg%C3%B3ria:Telep%C3%BCl%C3%A9sek


Szócikk tartalma, leírása
 Személyek esetén:

Élete
Munkássága

*Díjak, elismerések*
*Emlékezete*

*Művei/Főbb művei/Fontosabb munkái*
*Kiállításai*

*Eredményei*
*Képgaléria*

*Lásd még*
Források

Kapcsolódó irodalom
Külső hivatkozások

[[Kategóriák]]



Szócikk tartalma, leírása
 Élete

Születési hely, idő

Család, rokonság

Iskolák

Katonai szolgálat

Házasság, feleség, gyerekek

Hobby-k

Halál ideje, helye, temetés

 Munkássága
Pályakezdés, munkahely-váltások, 

kinevezések, szakmai sikerek, társ-i

szerepvállalás, támogatások, pol-i szerepek, 

nyugdíjazás…



Lischka Lipót (1867-1938)



Szócikk tartalma, leírása
 Emléktábla esetén:

Az emléktábla 

(helye, anyaga, mérete, átadás dátuma, 

szövege, megjegyzés)

Felavatása

Forrás(ok)

[[Kategória]]





Szócikk tartalma, leírása
 Intézmény, egyesület esetén:

Története 
(szakaszok: előzmények, első évek…)

Képgaléria

Lásd még

Források

Kapcsolódó irodalom

Külső hivatkozások

[[Kategória]]





Források megjelölése
 Annak a feltüntetése, hogy honnan 

származnak az információim -> hitelesség, 
megbízhatóság.

 Nem szükséges forrással jelölni a közismert 
dolgokat 
pl. Békéscsaba Békés megyében található.

 Kötelező a forrás: idézetnél, életrajzi adatok, 
kutatási eredmények, statisztikák, történelmi 
események esetén.

 Wiki-szócikk forrása nem lehet másik 
wiki-szócikk! 



Mi lehet forrás?



Források megjelölése
 Könyv:

Szerző: Cím : alcím. Kiadás helye : Kiadó, Kiadás 
éve. Oldalszám (x-y)

Haan Lajos: Békéscsaba története. Békéscsaba : 
Haan L., 1858. 1-26. p.

Cím. Szerk.: Szerkesztő neve. Kiadás helye : Kiadó, 
Kiadás éve. Oldalszám (x-y)

Csabai arcok : Békéscsaba egykori jeles 
személyiségeiről. Szerk.: Forján János. Békéscsaba 
: História Könyvkiadó, 2011. 86-87. p.



Források megjelölése
 Kötetben megjelent tanulmány:

 Tanulmány szerzője: tanulmány címe. In: 

kötet címe. Kötet szerkesztője. Kötet kiadási 

helye : kötet kiadója, kötet kiadási éve. 

Oldalszám (mettől meddig tart a tanulmány)

 Haan Albert: A képzőművészet Békéscsabán. 

In: Békéscsaba : történelmi és kulturális 

monográfia. főszerk.: Korniss Géza. 

Békéscsaba : Körösvidék Ny., 1930. 135-155. 

p.



Források megjelölése
 Folyóirat cikk:

Cikk szerzője: cikk címe. In: Folyóirat címe, 

évfolyam, lapszám (dátum) oldalszám

Megnyílt a megyei könyvtár. In: Békés Megyei 

Népújság, 40. évf. 195. szám (1985. augusztus 

21.) 1. p.



Források megjelölése
 Elektronikus forrás

Szerző: Cím. In: link címe (Látogatva: év, 

hónap, nap)

Átadták a Békéscsaba Halhatatlan 

Sportcsillaga kitüntetéseket. 

In: beol.hu (Látogatva: 2019. 01. 03.)

https://www.beol.hu/sport/helyi-sport/atadtak-a-bekescsaba-halhatatlan-sportcsillaga-kitunteteseket-1658551/


Források megjelölése
 Személyes közlés

Információt szolgáltató neve



Kapcsolódó irodalom
 További tájékozódási lehetőség

 A szócikk témájához kapcsolódó, de nem 

forrásként használt dokumentumok 

 Irodalomjegyzék

 Könyv, kötet, folyóirat, cikk



Külső hivatkozások
 További tájékozódási lehetőség

 A szócikk témájához kapcsolódik

 Interneten elérhető dokumentumok

 Honlapok, online cikkek, video- és 

hanganyagok (URL-címek)



Kategóriák
 Szócikkek csoportosítása

 1 szócikk, több kategória

 Rákattintva, automatikusan betűrendben 

listázódnak ki az egy kategóriába tartozó 

szócikkek.

 Használatához: kategóriák listája

 Új kategória: 

Lesz-e elegendő alá tartozó cikk? 

Többes szám. 

Ne legyen túl szűk.

http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/Speci%C3%A1lis:Kateg%C3%B3ri%C3%A1k




Várható wiki-jövő
 Kb. 500 millió olvasó

 Mo. (2011): 1,7 millió

 Tartalom nő

 Szerkesztők száma csökken

 BékésWiki (2018)

194 új lap

1,046,836 megtekintés



További információ
 BékésWiki leírásai

 Wikipédia irányelvek, útmutatók

 Wikipédia ismertető

 Kertész Zoltán: Helytörténeti tudástár 

kialakítása közösségi alapokon

 10 éves a Wikipédia

 Wikipédia-szócikk szerkesztésében is segít az 

SZTE Klebelsberg Könyvtár

http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/Sz%C3%B3cikk_szerkeszt%C3%A9se
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Ir%C3%A1nyelvek_%C3%A9s_%C3%BAtmutat%C3%B3k
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Welcome2WP_Hung.pdf
http://epa.oszk.hu/01300/01367/00205/pdf/EPA01367_3K_2012_09.pdf
http://www.oszk.hu/hirek/10-eves-wikipedia
https://www.u-szeged.hu/sztemagazin/2016-iv-negyedev/wikipedia-szocikk?objectParentFolderId=21798


Köszönöm a figyelmet!

Következő alkalom:

2019. február 11. (hétfő) 14:00


