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Stratégiai háttér 
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• A közgyűjtemények a kulturális örökség őrzőiből, a kulturális örökség első számú, autentikus, forrás értékű 
megosztóivá váljanak. 

• A digitalizálás legyen eszköz ahhoz, hogy az emberek könnyebben juthassanak hozzá olyan tudáshoz, 
amely egyéni élethelyzetüket javítja.  

• Javuljon a digitális kulturális tartalmakat használók életminősége: célunk, hogy bármikor információhoz 
juthassanak, hozzáférhessenek a digitálisan elérhető kulturális tartalmakhoz, ezáltal tudásuk bővüljön.  

• Javuljon a felhasználói komfortérzet: célunk a felhasználó számára releváns és könnyen elérhető tartalom 
szolgáltatása.  

• Érzékelhetővé váljon az oktatás és a közgyűjteményi tartalomszolgáltatás egymásra utaltsága. 

• Javuljon az állampolgárok digitális kompetenciáinak minősége, ezáltal növelhető az online oktatásban, 
felnőttképzésben résztvevő lakosság aránya. A digitális világban való jártasság versenyképesebb munkaerőt, 
igényesebb fogyasztót jelent, melynek érdekében készségfejlesztéssel, képzéssel és motivációs  

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) 2017-2025 
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https://digitalisjoletprogram.hu/files/27/c4/27c41541fb75cfb0bfd4ceb02385fb4e.pdf
https://digitalisjoletprogram.hu/files/27/c4/27c41541fb75cfb0bfd4ceb02385fb4e.pdf
https://digitalisjoletprogram.hu/files/27/c4/27c41541fb75cfb0bfd4ceb02385fb4e.pdf


Aggregátorok 
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Intézmény Europeana által akkreditált Működési terület 

Országos Széchényi Könyvtár nem könyvtári ágazat 

Magyar Nemzeti Múzeum igen múzeumi ágazat 

Magyar Nemzeti Levéltár nem levéltári ágazat 

Magyar Nemzeti Filmarchívum és 
az MTVA archívuma közösen 

nem audióvizuális archívumok, 
mozgóképek 

Forum Hungaricum Nonprofit Kft. igen egyéb (kulturális) intézmények, 
kiemelte egyházi fenntartású 
intézmények 

+ Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális Bölcsészeti Központ, mint koordinátor 



A Digitális Oktatási Stratégia a „2.4.2.5 Digitális központi támogató́ 
szolgáltatások kialakítása” pontjában az alábbi célt határozza meg:  

„a további fejlesztés során valósuljon meg a közgyűjteményi 
tartalomtárakkal és a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
archívumaival átjárhatóan kereshető rendszer kialakítása, valamint a 
Nemzeti Köznevelési Portál tartalmi és funkcióbeli aktualitásának 
megőrzése, folyamatos fejlesztésének biztosítása.” 

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája 
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1. A közgyűjtemények rendelkeznek azokkal az alapvető humán és 
infrastrukturális feltételekkel, amelyek a minőségi digitális tartalomszolgáltatás 
nyújtásához szükségesek.  

2. A közgyűjtemények széleskörű digitalizálása révén új típusú oktatási 
segédanyagok készülhetnek el. Mindez hozzájárul a minőségi tanulási környezet 
megteremtéséhez, és a digitális kulturális környezet fejlődéséhez.  

3. A digitális kulturális vagyon kiemelten fontos a távoktatás kultúrájának 
elterjesztése érdekében, szükséges továbbá szerepének erősítése a 
hagyományos tananyag használata mellett, ezáltal is ösztönözve a diákokat a 
minél szélesebb ismeretanyag és tudás megszerzésére.  

A közgyűjtemények és a digitális oktatás legfontosabb 
kapcsolódási pontjai I. 
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4. A közgyűjtemények digitális tartalomszolgáltatása részt vállal a digitális 
készségek és képességek, kulcskompetenciák fejlesztésében, az információs 
műveltség terjesztésében, ezáltal az életminőség javításában.  

5. Az infokommunikációs eszközök segítségével elérhető közgyűjteményi 
tartalmak hozzájárulnak az internetes tan- és segédanyagok elterjesztéséhez, 
amelyek addicionális hatásként csökkentik az egyes régiók közti különbségeket, 
hiszen a „távoli” tananyag mindenki számára elérhetővé válik.  

6. Kiemelt cél továbbá a tudományos tartalmakhoz való hozzáférés biztosítása a 
felsőoktatásban.  

A közgyűjtemények és a digitális oktatás legfontosabb 
kapcsolódási pontjai II. 
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• motiválhatja az ismeretszerzést és az önálló tanulást, 

• élményt nyújt, amelyet nem csak a közvetített tartalom, hanem maga 
az interakció, a játékélmény és a társas felfedezés is szolgáltathatja, 

• hatékonyan szolgálja a kutatásfejlesztést is.  

A közgyűjtemények oktatási célú tartalomszolgáltatása  
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Jó gyakorlatok 
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Digipédia 

• Online kulturális és oktatási adatbázis. 

• Közoktatást kiszolgáló rendszer. 

• Korszerű pedagógiai módszertani 
lehetőségeket kínál a tanárok 
számára, felhasználva a magyarországi 
múzeumok, könyvtárak, levéltárak, 
magángyűjtemények, civil szervezetek, 
egyházi gyűjtemények, kulturális- és 
oktatási profilú intézmények 
digitalizált kulturális javait. 
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http://digipedia.mandaonline.hu/reszletek/72489


• Kompetencia: A hatékony, önálló tanulás 

• Évfolyam: 5-8. évfolyam 

• Módszertani javaslat 

Tantárgy: Kémia (8. évfolyam)  

Tematikai egység: Kevesen vagyunk, de sokat tudunk – a nem fémes elemek // „Az egri forrásvizek 
leghatékonyabb gyógyászati tényezője a víz radioaktivitása (Agyagási, 1983), ez alapján nyilvánították a 
vizet gyógyvízzé, Egert pedig 1975-ben gyógyhellyé. Az egri forrásvizek jelentős mennyiségben 
tartalmaznak gázokat. Cserey (1897) és Weszelszky (1914) vizsgálati eredményei alapján a vízben oldott 
rádiumnál sokkal jelentősebb a víz rádiumemanáció tartalma. A tapasztalat szerint hatása csak a víz 
kibukkanásánál, három órán belüli felhasználásánál van. A legaktívabb források közvetlenül a gyógyfürdő 
medencéjében fakadnak”. (Szabó Tamás). Házi feladatként a tanulók nézzenek utána, milyen gyógyhatású 
összetevői vannak még az egri termálvizeknek, és azok jótékony hatásait a különböző megbetegedésekre! 
(BKÉ) 

• Műveltségi terület: Ember és természet 

AZ EGRI GYÓGYVIZEK ÉS FÜRDŐK 
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Jeles napok portál 

• Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program (EFOP) 

• 48 jeles nap, 7 témakör: 
• Tanévnyitó, -záró;  

• Kiemelt magyar ünnepek; 

• Egyházi ünnepek;  

• Történelmi emlékezet;  

• Kulturális emléknapok;  

• Értékek 

• Tudatosságra nevelés.  
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Helyismereti táborok 
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Pécs, Székesfehérvár, Veszprém… 
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https://www.csgyk.hu/utazas-szaz-evvel-ezelotti-pecsre-napkozis-olvasotabor-7-8-osztalyosok-reszere
https://helyismeret.vmk.hu/tabor?fbclid=IwAR390uNdJCQMTlGEKOFhtn0J0DmIKQU43_FxbjbhM33vJtWkTn7QJg3Alu0
https://www.facebook.com/ekmkhelyismeret/posts/3043497565894481


Közösségi média 
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Facebook csoportok 

• Fortepan – 43 ezer tag 

• Azopan Fotóarchívum – 14 ezer tag 

• Budapest régi képeken – 186,5 (!!!) 

    ezer tag  

• Régi fotók Erdélyből – 32,3 ezer tag 

• Régi Pécs – 31,5 ezer tag 

• Kabinetképek, vizitkártyák, öreg fotók 
– 5,4 ezer tag 

• Fotóbutik – 47,8 ezer tag 
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Csorba Győző Könyvtár – PDM mandadb.hu/tetel/590759 

https://www.facebook.com/FortepanArchivum
https://www.facebook.com/azopan
https://www.facebook.com/groups/budapestregikepeken
https://www.facebook.com/groups/regi.fotok.Erdelybol
https://www.facebook.com/RegiPecs
https://www.facebook.com/martioregfotok
https://www.facebook.com/martifotobutik
https://mandadb.hu/tetel/590759
https://mandadb.hu/tetel/590759
https://mandadb.hu/tetel/590759


Köszönöm szépen a  

 megtisztelő f igyelmet!  
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