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Helyzetfelmérés

•Helyi kulturális intézmények szerepe / feladata:

-Helyi kulturális értékek összegyűjtése, megőrzése,

továbbadása és hozzáférhetővé tétele 

•A helyismeret helyzete:

-A helyismereti információ több helyen található meg, 

szétszórva a közgyűjteményekben (múzeum, levéltár, 

könyvtár)

-A gyűjtemények állományáról kevés elérhető információ 

található az Interneten

•Felhasználói igények:

-Kulturális információigény: 

-helyi lakosság igénye saját hagyományai és múltja

megismerésére

-megyénkbe látogatók érdeklődése a megye természeti és 

kulturális értékeiről

- Kulturális örökséggel kapcsolatos információk gyors és 

könnyű elérhetősége



Célok

•Általános célok:

•Helyi kulturális értékekhez történő hozzáférés 

biztosítása és kiterjesztése

•Tanulás, információszerzés megkönnyítése

•Kulturális intézmények hatékony együttműködése

•Kulturális identitás és összetartozás erősítése

•Közvetlen célok:

•A felhasználó számára gyors, egyszerűbb, az ország 

bármely részéről, webes felületen elérhető adatbázis 

létrehozása

•A múzeumokban, levéltárakban, könyvtárakban

felhalmozott helyismereti tudás és információ széles 

körű hozzáférhetővé tétele



Megoldás

•Kulturális intézményekben dolgozó szakemberek 

által szerkesztett, Békés megye kulturális értékeit 

tartalmazó online enciklopédia



Megvalósítás

Wikipédia - online enciklopédia



A Wikipédia előnyei

•Népszerű a felhasználók körében (wikipedia.hu, Wikiszótár, 

Wikiidézet, Wikiforrás, Wikikönyvek, Wikitravel)

•Az információ központi helyen tárolható

•Az enciklopédia létrehozása decentralizált keretek között történik

•Platformtól függetlenül (operációs rendszer, használt programok) 

érhetjük el és szerkeszthetjük a szócikkeket, mindössze egy 

webböngészőre van szükségünk a szerkesztéshez



BékésWiki























BékésWiki/A projekt hatása

•A megye kulturális és természeti kincseinek/értékeinek

népszerűsítése és hozzáférhetővé tétele széles körben

•Többcélú felhasználás (oktatás, kulturális turizmus stb.)

•Kulturális intézmények szorosabb együttműködése

•EU-os pályázatoknál, projekteknél kiváló referenciának / alapnak 

bizonyulhat



Megvalósítás feltételei

•Tárgyi feltételek:

•szerver (kiszolgáló gép)  (Megyei Könyvtár)

•nagy sávszélesség  (Megyei Könyvtár)

•CMS rendszer – speciális tartalomkezelő rendszer –

Wikimédia – freeware (ingyenes) 

•Személyi feltételek:

•informatikai szakemberek 

•helyismerettel foglalkozó szakemberek 

(múzeumok, levéltárak, könyvtárak)

•Kulturális intézmények szakembereinek szoros 

együttműködése a cél érdekében



Kulturális intézmények közötti együttműködés 

folytatása

A helyismereti tevékenység megyei programja:

- Online helyismereti tájékoztatás

-Digitalizálás

A létrejövő projektek a jövőben kölcsönösen 

hatnak majd egymásra!



Köszönöm a figyelmet!


