
Értékőrzés, 
értékteremtés a digitális 
világban Ráckeresztúron

Gajdó Ágnes

Ráckeresztúr Könyvtári, Információs 
és Közösségi Hely

Internet Fiesta, zárókonferencia, 2021. március 25.



Könyvtárunk

Mindössze 35 m2 

Az eredetileg szolgálati lakásnak épült 
ház felében működik (2 szoba)

Nincs olvasóterem

Csak nagyon kislétszámú foglalkozásokat 
tudunk itt tartani

Rendezvényeinket ezért vagy az iskola 
aulájában, vagy a tornacsarnokban, 
vagy szabadtéren szervezzük



A digitális írástudás fejlesztése, 
a tanulást segítő programok

Totók, kvízjátékok egy-egy jeles naphoz vagy 
évfordulóhoz kapcsolódva

pl. Száz éve született Szabó Magda

a víz világnapja

Kétszáz éve született Arany János

Jókai-évforduló

magyar kultúra napja

ünnepi könyvhét

költészet napja



A digitális írástudás fejlesztése, 
a tanulást segítő programok

Az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából 
készített feladatlap például nyelvi 
játékokat, helyesírási kérdéseket 
tartalmazott. 

Felhasználható az oktatásban (magyarórán
töltötték ki a diákok)



A digitális írástudás fejlesztése, a 
tanulást segítő programok

• Kvízjáték Fejér megye nevezetességeiről

• Totó Ráckeresztúr értékeiről

Cél: 

• a helyi értékek megismertetése

• a település iránti kötődés kialakulása

• a generációk közötti kapcsolat erősítése

• internetes keresőprogramok használata



Totók, kvízjátékok, hírek, versek, érdekességek 
megosztása
Községi könyvtár, Ráckeresztúr – Facebook-oldal

A település honlapja – a könyvtári almenü



Digitális helytörténeti 
gyűjtemény
2013-tól folyik a gyűjtőmunka

Több, mint 1500 fotó, régi helyi újságok és 
egyéb dokumentumok

A szkennelésben az iskolai közösségi
szolgálatot teljesítő diákok segítettek

Terv: az anyag rendszerezése, közkinccsé és 
kereshetővé tétele --

a könyvtár leendő saját honlapján



Digitális helytörténeti 
gyűjtemény

A gyűjtemény folyamatosan bővül

A helyiek behozzák családi albumukat

Tematikusan is gyűjtünk – pl. az önkéntes 
tűzoltóság megalakulásának 130. évfordulóján 
tűzoltó képeket (ezekből kiállítás is nyílt, a fotók 
ott készültek)

Terv: nyomtatott kiadvány a település értékeiről



A digitális helytörténeti gyűjtemény 
népszerűsítése

2020. május 31., hősök napja -- online megemlékezés a gyűjtemény 
fotóiból összeállított videóval

https://www.youtube.com/watch?v=wibP4Dq8bc8

2020 – Közösségek Hete – videófilm a ráckeresztúri értéktárról

https://www.youtube.com/watch?v=XdL7PU4AQ1M&t=48s

2020 – OKN – Barangolás a múltban. Régi ráckeresztúri fotók

https://www.youtube.com/watch?v=GanYy5Zfhrs

https://www.youtube.com/watch?v=wibP4Dq8bc8
https://www.youtube.com/watch?v=XdL7PU4AQ1M&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=GanYy5Zfhrs


A digitális helytörténeti gyűjtemény 
népszerűsítése

Iskolai tablóképek gyűjtése – terv: szabadtéri + online kiállítás

A régi esküvői, lakodalmi fotókból online kiállítás

Fotókiállítás dr. Németh László plébános tiszteletére



A digitális helytörténeti gyűjtemény 
népszerűsítése

A régi helyi újságok (Falunk, Ráckeresztúri Hírek) 
közzététele

A Ráckeresztúri Hírmondó 2013 szeptemberétől 
jelenik meg – valamennyi azóta megjelent 
lapszám elérhető a település honlapján:

https://rackeresztur.hu/rackereszturi-hirmondo/

https://rackeresztur.hu/rackereszturi-hirmondo/


Ráckeresztúr régen és ma

Szabadtéri kiállítás – 1986-os és 2016-os 
faluképekből a 2017-es Internet Fiestán

A képanyag jelenleg megtekinthető a 
honlapon, a könyvtár oldalán:

https://rackeresztur.hu/konyvtari-
informacios-es-kozossegi-hely/

https://rackeresztur.hu/konyvtari-informacios-es-kozossegi-hely/


Internet Fiesta 2018

Fő az egészség! – a totót a védőnő 
állította össze

Természetfotó-kiállítás (ugyancsak a 
könyvtár melletti kerítésen)



Internet Fiesta 2019

● Neten innen, chaten túl 

● QR-kód-vadászat

Cél: a digitális írástudás fejlesztése



Internet Fiesta 2021
Online kitölthető totó híres magyar nőkről 
(IKSZ-es diák állította össze)

Kézműves videó – hogyan készítsünk CD-ből 
halat?

https://www.feol.hu/kultura/helyi-kultura/internet-fiesta-
legendas-lanyokrol-barkacstippekrol-4802647/

https://www.feol.hu/kultura/helyi-kultura/internet-fiesta-legendas-lanyokrol-barkacstippekrol-4802647/


Könyvtár és internet

Tavaly KSZR-keretből kaptunk egy 
laptopot, amit majd az olvasók 
használhatnak, ha újra nyitva lesz 
a könyvtár.

Cél:
az interneten található 
keresőprogramok, adatbázisok 
megismertetése
ismeretterjesztő totó az internet
és az okoseszközök biztonságos
használatáról

A gyerekek örömmel vesznek részt a kvízjátékokon



Gyerekek a könyvtárban 2020 elején

A kölcsönzésben is segítenek A Harry Potter-totó egyik szerzője



Könyvtár és értéktár –
értékőrzés és értékteremtés

Játékos vetélkedő gyerekeknek Ráckeresztúr 
értékeiről (képkirakó, különbségkereső, címerkereső)

Kiállítás az értéktárba fölvett értékekből

A település fennállásának 670. évfordulóján kiállítás 
és pályázat

Fotópályázat 2021-ben

Az értéktár facebook-oldalának elkészítése
https://www.facebook.com/Ráckeresztúri-Települési-
Értéktár-112993093713256

https://www.facebook.com/Ráckeresztúri-Települési-Értéktár-112993093713256


Könyvtár és értéktár – értékőrzés és 
értékteremtés

Két ráckeresztúri érték 
már a Fejér megyei 

értéktárba is bekerült!

Szentháromság-szobor 
(a kiállítást valamennyi 
általános iskolai osztály 

megtekintette)

Auguszta 26 története

https://mediaklikk.hu/video/itthon-vagy-2021-03-05-i-adas-3/
(A filmet részben a könyvtárban forgatták ☺)

https://mediaklikk.hu/video/itthon-vagy-2021-03-05-i-adas-3/


Két régi plakát



Két régi plakát



Feladatlap 2020-ból és a boldog nyertes





Köszönöm a figyelmet!


