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A Katona József Könyvtárban a 

digitalizálási folyamatok nagy lendületet 

vettek 2019-ben, amikor is „Úton a 

digitális világba” című pályázatunkkal 

támogatást kaptunk az Emberi 

Erőforrások Minisztériumától 12 ezer 

oldal digitalizálásához.



A projekt keretében olyan 

dokumentumtípusokat is terveztünk 

digitalizálni, melyeket korábban –

megfelelő eszköz hiányában – nem volt 

lehetőségünk, ugyanakkor információs 

értéküknél fogva rendkívül hasznos 

dokumentumok.



Így kerültek feldolgozásra a 

Kulturális élet Bács-Kiskunban című 

fejezetünkben az aprónyomtatványok 

között azok a nagyméretű plakátok is, 

melyeket a pályázat segítségével 

megvásárolt plakátszkennerrel rögzítettünk.



A Séta a régi Kecskeméten menüpont 

alatt Tóth Sándor fotóriporter 

gyűjteményének azon képei találhatók, 

amelyek a város épületeit évtizedekkel 

ezelőtti állapotukban mutatják.



Melléjük helyeztük a mai állapotot 

bemutató Google utcaképet 

megfelelő nézőpontból.



Az említett pályázat keretében digitalizált 

mennyiség több mint 1/3-át, 4485 oldalt 

a Kecskeméti iskola-és 

oktatástörténet témakör dokumentumai 

tették ki. Egyfelől helyi kutató-

pedagógusok által írt, helyi nyomdában 

kiadott tankönyveket digitalizáltunk, 

melyek a középiskolai szintű oktatás 

segítésére készültek, de a helyben folyó 

pedagógusképzés számára is fontos 

források lehetnek; másfelől iskolai 

értesítőket, amik egy-egy iskola 

történetén keresztül a magyar 

oktatástörténet szempontjából jelentős 

kordokumentumoknak számítanak.



A 150 éves Kecskeméti Magyar Királyi 

Állami Főreáliskola tanárai közül 

kiemelném Hanusz Istvánt, aki 

betegsége miatt nem tudta gyakorolni 

papi hivatását így a tanításban 

teljesedett ki.



Sokat foglalkozott a magyar alföld 

jellegzetes növényeivel, állataival; Dél-

és Közép-Európa földrajzával.



Gazdagon illusztrált Az állatok világából c. 

kötete információs értéke mellett vizuális 

élményt is jelent az olvasó számára.







Hollós László talajtani vizsgálatokat 

végzett Kecskeméten, de érdekelték a 

gombák is.



500 gombáról készített tudományos 

leírást; sajnos gombagyűjteményét 

később megsemmisítette.



Székány Bélát azért tartom fontosnak 

megemlíteni, mert egy különleges 

területtel foglalkozott: 

Kecskemét földrajzát csillagászati 

szempontból vizsgálta.







A több mint 450 éves Kecskeméti 

Református Kollégium nagyformátumú 

pedagógusai közül Bíró Lajos elkészítette 

az Alföld középső részének és azon belül 

Kecskemét állatvilágának leírását.



60 ezer darabos rovargyűjteményét 

megvásárolta a Magyar Nemzeti Múzeum, ez 

tette lehetővé, hogy 1895-ben elinduljon 

legnagyobb gyűjtőútjára Német-Új-Guineába. 

Erről az útjáról szintén jelentek meg írásai.



Tatai András a jogakadémia polihisztor 

tanára volt, aki Jókai Mórt is tanította.



Az általa megírt matematika tankönyvekből 

kiolvasható a korabeli matematikaoktatás 

módszertana.





A közelmúltban 125. születésnapját 

ünneplő Városi Zeneiskola (a mai M. 

Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola) 

virtuális kiállítását az intézményt 40 

éven keresztül vezető Palotás József 

zenetanár kétrészes előadásának 

szerkesztett videofelvételével 

színesítettük. Palotás József igazi 

kutató típus, feladatának, 

szívügyének tekinti a kecskeméti 

zenei élet múltjának kutatását –

különös tekintettel az Állami 

Zeneiskola történetére.



A Városi Zeneiskola történetét tanévekre 

bontva foglaltuk össze.



Minden tanév bemutatását, ahol csak 

rendelkezésünkre állt, az iskolai értesítő 

teljes szövegű anyagával kezdtünk.



Az 1908/1909-es tanévnél találunk fotót 

például az akkori tantestületről, különböző 

statisztikai adatokat, és egy 

vizsgahangverseny-műsort is.



A virtuális kiállításban nagyon sok 

hangversenyműsor szerepel, ami azért jó, 

mert láttatni engedik, hogy milyen műveket 

tanítottak akkoriban a gyerekeknek, 

és rekonstruálhatók is ezek a koncertek.

Itt látható pl. növendékként Vásárhelyi 

Zoltán, aki később országos hírű 

hegedűművész és karnagy lett.



Ha lejjebb görgetünk, látható egy nagyon 

fontos esemény a Kecskeméti Országos 

Dalünnep; annak kétkötetes Emlék-albuma 

teljes szöveggel, műsorok, cikkek, 

fényképek...





Az 1932/1933-as tanév zenetörténeti 

jelentőségű eseménye volt 

Purcell: Dido és Aeneas c. operájának 

magyarországi bemutatója 

Vásárhelyi Zoltán vezényletével. 

Erről fotó, szereposztás, kritika 

egyaránt olvasható a portálon.



Korábban szó volt róla, hogy ezek a 

digitalizált tartalmak oktatási tartalmak. 

Hozzásegítik a pedagógusokat a Nemzeti 

Alaptantervben megfogalmazott cél, „a 

lokálpatriotizmus és a nemzeti identitás 

erősítésének” megvalósításához, hogy a 

tanulók felismerjék és értékeljék „a helyi, 

regionális és országos közgyűjtemények 

nemzeti kulturális örökség megőrzésében 

betöltött szerepét”.



Ehhez módszertani ajánlót is 

készítettünk a tanárok számára, aminek 

kidolgozásában a kecskeméti 

helytörténeti kutatás két ikonikus alakja, 

Péterné Fehér Mária ny. főlevéltáros és 

Székelyné Kőrösi Ilona

ny. főmuzeológus közreműködött.





Ha belenézünk a módszertani ajánlóba, 

látható, hogy egy-egy téma rövid 

összefoglalása után kérdések és 

feladatok formájában javaslatok 

szerepelnek az adott anyag 

feldolgozására.



Vannak terveink a folytatásra, például 

bővíteni szeretnénk a feldolgozott 

intézmények sorát, ugyanakkor fontos 

felhívni a figyelmet arra, az is célunk, 

hogy ez a már meglévő adatbázis ne 

egy lezárt, befejezett gyűjtemény legyen, 

hanem egy olyan élő tartalom, ami 

bármikor tovább fejleszthető más 

dokumentumokkal, cikkekkel, 

fényképekkel, felvételekkel.


