
 
A nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár tematikus éve 

 
 

2003-ban, 15 évvel ezelőtt lettünk az év könyvtára Magyarországon. Az 
elmúlt másfél évtizedben arra törekedtünk, hogy a címhez méltó legyen 
minden évünk. Új évet kezdtünk, elszántak vagyunk ismét a tartalmas 

munkára. 
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Szeretné lapozni hajdani iskolája értesítőit akár a kezdetektől? 
 

Felhívás a nagykanizsai iskolai értesítők közös gyűjteményének létrehozására 
 
2017-ben Nagykanizsa iparostanonc képzé-
sének történetét feldolgozó kötet jelent meg.  
A kötetben tett hivatkozások jelentős része 

nem volt ellenőrizhető, mert az iskola értesí-
tői az iskola átszervezései során eltűntek. A 
szerző még munkája írása során – nem is 
olyan régen – használhatta ezeket a forráso-
kat. A kiadás évében azonban már csak né-
hány példányra találhatott rá a lektor a város 
múzeumában. 
Milyen jó lenne, ha újra össze lehetne állí-

tani egy sorozatot ezekből az értesítőkből! 
Nem reménytelen egy ilyen terv.  
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú-

zeum nagyszerű bibliográfiában közzétette az 
ország nagy gyűjteményeiben található isko-
lai értesítők példányainak adatait 1948-ig.  

 
A 387 nagykanizsai tétel közül kettő a bibliográfiából 

 
Egy kiváló példát is láthatunk a digitális közzétételre, a város legjelentősebb 

történettel rendelkező iskolája, a kegyesrendiek, vagy piaristák értesítői 1876-tól 
1946-ig: 
www.library.hungaricana.hu/hu/collection/iskolai_ertesitok_nagykanizsa/ 
 



Bár még ez a digitalizált gyűjtemény sem teljes, a bibliográfia tud korábbi érte-
sítőkről is. Sőt Halis István egy még korábbit is ismert. A kanizsai gimnázium 
1845/46-os értesítőjét forgatva egy kedves írást tett közzé az akkori tanulók ké-
sőbbi pályafutásáról a Zalai Krónikában. 
 

Nézzük, milyen esélyekkel kezdhe-
tünk munkához!  
A múzeumban őrzött iskolai érte-

sítőkön túl találtunk példányokat a 
Rozgonyi iskola hajdani, de máig 
őrzött iskolai könyvtárában (ennek 
könyvanyagát is szeretnénk fel-
dolgozni az egyesített katalógu-
sunkban is). Van könyvtárunkban 
is iskolai értesítő gyűjtemény. 
Nemrég Béres Sándor irigylésre 
méltó gyűjteményét is megismer-
hettük, sőt antikvár vásárlással is 
gyarapodtunk. 
 
Mindezek alapján egy helyi do-
kumentumgyűjtési mozgalmat 
kezdeményezünk, hogy mindenki 
belelapozhasson hajdani iskolája 
értesítőibe. 
 
Az OPKM bibliográfiája alapján 
létrehozzuk a nagykanizsai iskolai 
értesítők lajstromát az interneten. 
Ezeken megjelöljük, melyek azok 
az értesítők, amelyeket már mi 
vagy mások digitálisan hozzáférhetővé tettünk. A listán szereplő további értesí-
tőket reményeink szerint a nagykanizsai iskolák, hajdani tanárok és diákok a 
rendelkezésünkre bocsátják, hogy minél teljesebb legyen a gyűjtemény. Az értesí-
tőket természeten visszaadjuk a tulajdonosának digitalizálás után.  
Az értesítők nagyon fontos és hasznos várostörténeti források. Sokak érdeklődé-

sére tarthatnak igényt. Ezért az évünk egyik fontos céljának tekintjük, hogy a di-
gitalizált listájuk minél teljesebb legyen az év végére. Ezért is lett az évünk elne-
vezése: 2018 – közösen gyűjtünk és használunk. 
 
 



Példa honlapunkról: 
A nagykanizsai állami elemi iskola 3 igazgatósági kerületének értesítője 
 

Sorszám Nagykar online változat

1. 1899-1900 

2. 1900-1901 

3. 1901-1902 

4. 1902-1903 

5. 1903-1904 

6. 1904-1905 

7. 1905-1906 

8. 1906-1907 

9. 1907-1908 

10. 1908-1909 

11. 1909-1910 

12. 1910-1911 

13. 1911-1912 

14. 1912-1913 

15. 1913-1914 

16. 1914-1915 

17. 1915-1916 

18. 1916-1917 

19. 1917-1918 

20. 1918-1919 

21. 1919-1920 

22. 1920-1921 

23. 1921-1922 

24. 1922-1923 

25. 1923-1924 

26. 1924-1925 

27. 1925-1926 

28. 1926-1927 

29. 1927-1928 

30. 1928-1929 

31. 1929-1930 

32. 1930-1931 

33. 1931-1932 

34. 1932-1933 

35. 1933-1934 

36. 1934-1935 

37. 1935-1936 

38. 1936-1937 

39. 1937-1938 

40. 1938-1939 

41. 1939-1940 

42. 1940-1941 

43. 1941-1942 

44. 1942-1943 

 



 

Egyesített katalógus 
 

 
Eddig a saját könyvtári gyűjteményünket tettük látha-
tóvá katalógusunkban (www.katalogus.hivk.hu). 
 
Ez a 250 ezer könyvünket tartalmazza, ami kb. 170 
ezer különböző könyvet jelent főépületünkben és fi-
ókkönyvtárainkban. Megtalálhatók katalógusunkban 
a jelenleg előfizetett és a korábbról megőrzött folyó-
iratok adatai is. 

 

 
Egy régóta őrzött napilapunk adatai katalógusunkból 

 
Ebből nem csupán az tudható meg, hogy megvan-e nálunk egy-egy folyóirat, ha-
nem az is, mikortól őrizzük meg a számait vagy az is, hogy melyik száma érke-
zett meg legutóbb. A városkörnyék könyvtárainak gyűjteményei is egyre na-
gyobb számban kereshetők katalógusunkban.  



  
Kepes András Beszélgetések című könyve pl. a felnőtt gyűjteményünkben,  
a Hevesi úti és a kiskanizsai fiókkönyvtárunkban, valamint a hahóti és a 

zalakomári könyvtárban érhető el 
 
Most azonban két olyan különleges gyűjteményt is szeretnénk láttatni a katalógu-
sunkban, melyek még egyáltalán nem voltak számítógépesen katalogizálva és in-
ternetesen elérhetővé téve. Az egyik a múzeum könyveinek katalógusa lesz, ezt a 
feldolgozást már el is kezdtük.  

 
 

A Halis István Városi Könyvtárban és a Thúry György Múzeum könyvtárában 
egyaránt megtalálható László Gyula könyve 



A Rozgonyi iskola régi könyvtári gyűjteményének feldolgozása is célunk, ebből 
értesítőket és néhány könyvet már ismerünk. 
Ez a gyűjtemény még olyan könyveket is tartalmaz, melyek a 19. században se-

gítettek az oktatásban és még az 1930-as években is bővült. 
 

 
Azt reméljük, hogy ezeknek a gyűjteményeknek az ismertté válása segíti a város 
közönségének tájékozódását.  
A két könyvtárral való együttműködésünk pedig akár azt is lehetővé teszi, hogy 

az ottani gyűjtemények darabjai helyben, vagy a mi könyvtárunkban is olvasha-
tóvá válnak. 
 
 
 
 
 



 

Molnár László: Vizimalmok Zalában (www.viza.nagykar.hu) 
 

Nemcsak falujának írta meg a monográfiáját, hanem a környező településeknek 
is összegyűjtötte lakodalmi népszokásait, anekdotáit Molnár László.  
 

         
 

Ő az is, aki Zala vízimalmait felkutatta és leírta. A hatalmas munka honlapunkon 
elérhetővé vált (www.viza.nagykar.hu) 
A szerző a lehető legnagyobb Zala megyét vette számításba. A ma Veszprém 

megyéhez tartozó hatalmas területeken kívül a ma Szlovéniához tartozókat, sőt 
még azokat is, melyek a 20. század derekán Somogy megyéből kerültek Zalához.  

 

 


