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BEVEZETÉS 
 
Egy folyamatos technikai változás vesz körül minket, amely a közoktatást és a 
könyvtárakat egyaránt érinti. Megjelent egy olyan generáció, akiknek az okoseszközök 
használata természetes, sőt sok esetben az eszközökön keresztül motiválhatók a 
tanulásra és az ismeretszerzésre. 
Fontos, hogy olyan szemlélet alakuljon ki mind az oktatásban, mind pedig a 
könyvtárakban, amely megérti ezt a digitális generációt. Ehhez természetesen kell a 
könyvtárosok jelenléte is, akiknek megfelelő tudásbázissal kell rendelkezniük ahhoz, 
hogy elvezessék a diákokat az infokommunikációs világba. 
Az IKT – eszközök a könyvtári foglalkozásokon is megjelennek: okostelefon, tablet, 
laptop. Ezeket az eszközöket egy mai könyvtár már tudja biztosítani a diákok számára 
és a könyvtárosokon is múlik, hogy megmutatjuk-e nekik azokat a tudástárakat, 
amelyeken keresztül megnyílhat számukra a nagyvilág. 
 

Program megnevezése Felfedezem a könyvtáram! – 
KönyvtárTúra a Bródy Sándor 
Könyvtárban 

Célcsoport 7-13. osztály 

Résztvevők száma 15-30 fő 

 
 
 
 
 
 
Program célja 

A könyvtárak szerepének tudatosítása a 
mindennapokban és saját életükben 

Könyvtárhasználatra nevelés 
Információkeresés 

Pozitív könyvtári élményt szerezzenek 

Értsék meg, mihez és hogyan tudnak 
hozzájutni egy könyvtárban 

Ismerjék meg Eger és Heves megye 
történetét, művészetét, kultúráját 

Ismerjék és használják a helyismereti 
irodalmat 

Fejlődjön kreativitásuk, digitális 
kompetenciájuk 

Digitális - számítógép és internet 
használata 

Szociális - csoportmunka 
Kulturális – lakóhely megismerése 
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Az alábbiakban olyan adatbázisokat, honlapokat, virtuális könyvtárakat ajánlunk a 
figyelmükbe, amelyek hasznosak lehetnek egy-egy tanóra, foglalkozás megtartásához. 
Ezekkel azt is megmutathatjuk a diákoknak, hogy a wikipédián túl is vannak hiteles és 
megbízható információforrások. Az alábbi tartalmakat bátran használhatják egy 
kiselőadás vagy dolgozat megírásához. 
 
Hungaricana közgyűjteményi portál - https://hungaricana.hu/hu/ 
 
A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös 
múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára 
látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis 
folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a 
mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek. 
 

 
 
Helyi tartalmak 
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_hevesmegye/ 
 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár kiemelt feladatként kezeli a 
tartalomszolgáltatást: a könyvtárban meglévő értékek, helyi tartalmak és információk 
számbavételét és az elektronikus elérhetőség minél szélesebb körben történő 
biztosítását. 
Könyvtárunk helyismereti gyűjteményének pótolhatatlan értékei többek között a helyi 
lapok bekötött lapszámai, az elektronikus katalógusban feltárt helyismereti cikkek 
bibliográfiai adatai, a fotó- és képgyűjtemények, cikk-kivágatok. Ezek gyűjtése, feltárása 
és digitálisan is hozzáférhetővé tétele a könyvtárunk mindennapjainak fontos feladatai. 
 

https://hungaricana.hu/hu/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_hevesmegye/


 

  4 

 

 
 
 
Heves Megyei Elektronikus Könyvtár - https://brody.iif.hu/?q=node/1954 
 
Célunk, hogy a Heves megyei vonatkozású oktatási, tudományos, kulturális célokra 
használható, szabadon terjeszthető elektronikus dokumentumokat összegyűjtsük és 
szolgáltassuk látogatóink számára. 
A dokumentumok elektronikus formában szabadon másolhatók, terjeszthetők, de csak 
saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a 
forrásra való megfelelő hivatkozással használhatók. Minden más terjesztési és 
felhasználási forma esetében a szerző / tulajdonos engedélyét kell kérni. 
 

 
 
 
 
 

https://brody.iif.hu/?q=node/1954
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Magyar Elektronikus Könyvtár - http://www.mek.oszk.hu/ 
 
A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy magyar ill. közép-európai vonatkozású, 

tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak 

helyet: elsősorban szöveges művek, kisebb részben pedig térképek és kották. Gyűjtik 

továbbá az elektronikus újságokat és folyóiratokat, valamint egyéb, könyvtári 

szempontból érdekes információforrások, szolgáltatások és dokumentumok címeit is. 

Az elmúlt évek alatt a MEK a magyar Internet egyik legismertebb szolgáltatásává és 

legnagyobb szöveg-archívumává lett. Valóságos "mozgalom" alakult ki körülötte, hiszen 

bárki a legkisebb mértékben és a legegyszerűbb eszközökkel is részt vehet a könyvtár 

fejlesztésében és az állomány gyarapításában 

 

 
 
Digitális Képarchívum - https://dka.oszk.hu/ 
 
A Digitális Képarchívum anyaga többféle forrásból származik. Egyrészt feldolgozzák 

benne a MEK és az EPA egyes kiadványaiban található képeknek egy válogatott 

halmazát, így ezek az illusztrációk - általában jobb minőségben - önállóan is 

kereshetőkké és hivatkozhatókká válnak. Másrészt pedig gyűjtik, katalogizálják és 

hosszú távon megőrzik az Interneten (pl. képmegosztó oldalakon), továbbá a CD illetve 

DVD kiadványokon megjelenő digitális képeket, amennyiben azok megfelelnek a 

gyűjtőkörnek és a tulajdonosuk hozzájárul a DKA-ban való szolgáltatáshoz.  

A Képarchívumban állóképek, animációk és mozgóképek egyaránt helyet kaphatnak. 

Egy képi dokumentum több állományból is állhat (pl. diasorozat, több részre vágott 

térkép), és esetenként többféle alternatív formátumban is szolgáltatják. 

http://www.mek.oszk.hu/
https://dka.oszk.hu/
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Elektronikus Periodika Adatbázis Archívum - https://epa.oszk.hu/ 
 
Az "Elektronikus Periodika Archívum" fejlesztése 2003-ban kezdődött, először csak a 
gyűjtemény létrehozásával. Ebben nagyrészt más forrásokon is fellelhető kiadványok 
találhatók, de pár tételnek az EPA Archívum az egyetlen lelőhelye. Az archívumban 
található e-folyóiratok számára az EPA-szolgáltatás stabil hozzáférést, megjelenés- és 
formátumbeli egységet biztosít. Ezen felül, az archivált tételek nagy részében lehetőség 
van a teljes szövegű keresésre. 
 
 

 
 
 
 
 

https://epa.oszk.hu/
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Magyar Digitális Képkönyvtár - https://kepkonyvtar.hu/jetspeed/portal/default-
page.psml 
 

 
 
Fortepan - http://www.fortepan.hu/ 
 
A Fortepan fényképgyűjtemény online archívum, amely a nevét az egykori váci Forte 
gyár által gyártott Fortepan negatív filmről kapta. Az online fotóarchívumban minden 
kép Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 (CC BY-SA 3.0) licenc alatt, 
szabadon felhasználható. A fotógyűjteménynek se hivatalos neve, se tárolási helyszíne, 
se számlaszáma nincs, azonban 2010 augusztusa óta online hozzáférhető. Többnyire 
1900 és 1990 között készült fényképet tartalmaz, amelyekből közel 80 ezer online 
elérhető, letölthető és a forrás megjelölésével szabadon felhasználható. 
 

 
 
 

https://kepkonyvtar.hu/jetspeed/portal/default-page.psml
https://kepkonyvtar.hu/jetspeed/portal/default-page.psml
http://www.fortepan.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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Digitális Irodalmi Akadémia - https://pim.hu/hu/dia 
 
A kortárs magyar irodalom elektronikus megjelenítésének egy nagyon fontos projektje 
a Digitális Irodalmi Akadémia, amely a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján található 
meg. Nagyszerű lehetőség, hogy a kortárs szerzők műveihez ingyen, minden korlátozás 
nélkül hozzájuthatnak az érdeklődők.  
Számos információt tudhatunk meg egy-egy íróról a művek szövegének közlésén kívül: 
önéletrajzát, bibliográfiát, szakirodalom-listát, képgalériát, filmeket is nézhetünk, vagy 
meghallgathatjuk a műveket a szerzők előadásában. 
 

 
 
Digitalizált Corvinák - https://corvina.hu/hu/cimlap/ 
 
Bibliotheca Corvina – Hunyadi Mátyás könyvtára, a Világemlékezet része 
 
A 2018-ban útjára indított szolgáltatás az Országos Széchényi Könyvtár 2002-ben 
létrehozott corvinahonlapjának megújított változata, s része a magyar nemzeti könyvtár 
vezetésével immár évtizedek óta folyó, összetett Corvina Programnak is. 
A tematikus szolgáltatás távlati célja Hunyadi Mátyás magyar király (1458–1490) 
uralkodói könyvtára, a Bibliotheca Corvina virtuális rekonstrukciója. A kódexek, ill. 
kisebb részben ősnyomtatványok teljes képi megjelenítése mellett a szolgáltatás fóruma 
kíván lenni az örvendetesen megújuló corvinakutatásnak is. Ez a töredékeiben is 
számottevő humanista gyűjtemény ugyanis nem csupán a magyar, hanem a nemzetközi 
humanizmus- és reneszánszkutatásnak is egyik állandó, jelentős forráscsoportja – s 
egyben Magyarország egyik kulturális nagykövete a világban. 

https://pim.hu/hu/dia
https://corvina.hu/hu/cimlap/
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Magyarország képes történelmi kronológiája  - http://www.kepido.oszk.hu/ 
 
Az adatbázisban történelmünk sorsfordulóit, a mindennapok és ünnepek eseményeit 

követhetjük nyomon a kezdetektől a második évezred végéig. Az időrendben felsorolt 

szikár tényeket a tárgyi és szellemi kultúra emlékeivel, korabeli és később született 

képzőművészeti alkotásokkal illusztráljuk. A képanyag az 1995 és 2001 között kiadott 

Encyclopaedia Humana Hungarica CD-ROM taneszköz-sorozat javított és bővített 

időrendjére, valamint az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási munkái során 

keletkezett képanyagra épül. 

 

 
 
 
 

http://www.kepido.oszk.hu/
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Száz szép kép - https://mek.oszk.hu/kiallitas/keptar/ 
 
Az összeállítás elsődleges célja, hogy szöveggyűjteményt kínáljon a művészettörténetet 

tanítók és tanulók számára, háttérinformációkat nyújtson egy-egy mű jobb 

megértéséhez, és egyben felhívja a figyelmet a klasszikus magyar képzőművészet 

legismertebb vagy éppen méltatlanul elfeledett alkotásaira. A téma iránt mélyebben 

érdeklődőknek a képek mellett található válogatott bibliográfiákban szereplő könyvek 

és cikkek tanulmányozását ajánljuk. 

 

https://mek.oszk.hu/kiallitas/keptar/

