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Hangoskönyvekkel is segíti a 
digitális oktatást az OSZK 
 
A kötelező olvasmányok hangoskönyveivel, az 

ország egyik legnagyobb digitális folyóirat-

adatbázisával és tematikus oldalakkal is segíti 

az új koronavírus-járvány miatt bevezetett digi-

tális oktatást az Országos Széchényi Könyvtár. 

 
A nemzeti könyvtár az aktuális évfordulókhoz, 
ünnepekhez kapcsolódó és az általános iskolai, 
valamint a középiskolai tananyag különböző tan-
tárgyaihoz használható, naponta frissülő ismeret-
terjesztő tartalmakat tesz közzé közösségi felülete-
in a következő hetekben. 
 
A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) gyűjtemé-
nyében jelentős számú kötelező olvasmány nem 
csupán olvasható, hanem hangoskönyv formájá-
ban meg is hallgatható. Jelenleg 358 hangoskönyv 
található az oldalon, amelyek mp3 formátumban le 
is tölthetőek. Többek között elérhető az Egri csilla-
gok, Az Édes Anna, a János vitéz és A kőszívű 
ember fiai is. A magyar nyelv és irodalom tan-
tárgyhoz kapcsolódva ajánlják a tanulók figyelmé-
be a magyar nyelvemlékeket bemutató szolgálta-
tást, az Örkény István életművét bemutató honla-
pot, valamint a legendás Nyugat folyóiratot bemu-
tató oldalt. 
 
A történelemoktatást és a művelődéstörténeti tájé-
kozódást segítő tartalom a Hunyadi Mátyás híres 
könyvtárát bemutató corvina-honlap, illetve az a 
hamarosan elinduló 3D-s szolgáltatás, amely a 
2018-as corvina-kiállítást eleveníti fel. 
 
A történelemtanulást segíti a két pilléren nyugvó 
Magyar Október címet viselő honlap is, amelyet 
böngészve térképen keresztül láthatjuk az 1956-os 
forradalom fotóin és mozgóképes anyagain be-
azonosított helyszíneket. Az oldal ezen kívül a 
Szabad Európa Rádió Magyar Osztályának a for-
radalom alatt sugárzott archív hanganyagait, teljes 
műsorfolyamát, és annak szó szerinti leiratát is 
közzéteszi. 
 

A 2004 óta elérhető Elektronikus Periodika Adat-
bázis és Archívum az ország egyik legnagyobb 
digitális folyóirat-adatbázisa. Ebben egyaránt meg-
találhatóak régi, akár kétszáz éves digitalizált fo-
lyóiratok csakúgy, mint a már csak online megje-
lent XXI. századi újságok, egészen a legfrissebb 
számokig. Az adatbázisban jelenleg 1157 féle 
újság 115592 példánya található. Az újságokat 
adatai szerint, a cikkek szerzőjére korlátozva vagy 
cím szerint is lehet keresni, valamint tematikusan 
böngészni. 
 
A Digitális Képarchívumban 2007 óta gyűjtik az 
online képi dokumentumokat, fotókat, infografikákat, 
valamint a prezentációkat. A gyűjteményben szá-
mos festőművész, grafikus, fotós válogatott munká-
ja, közel 97500 kép található. A Száz Szép Kép 
képtár a művészettörténetet tanítók és tanulók szá-
mára lehet hasznos. Az oldal célja, hogy 
háttérinformációkat nyújtson egy-egy mű jobb meg-
értéséhez, és egyben felhívja a figyelmet a klasszi-
kus magyar képzőművészet legismertebb vagy 
éppen méltatlanul elfeledett alkotásaira. 
 
Az OSZK Webarchívum a magyar honlapok archi-
válásának kísérleti kezdeményezése. Ennek nagy 
része sajnos szerzői jogokkal kapcsolatos okok 
miatt nem nyilvános, de egy néhány száz tételből 
álló része szabadon hozzáférhető. 
 
Nemrég vált elérhetővé a Rákóczi-emlékév alkal-
mából készített Rákóczi webarchívum, amely Rá-
kóczi fejedelemről, valamint a szabadságharcról 
tartalmaz különböző digitális tartalmakat (e-
könyveket, e-folyóiratcikkeket, digitális képeket, 
honlapokat). Most készülnek egy digitális gyűjte-
ménnyel a trianoni évforduló kapcsán, amelyhez 
könyveket digitalizálnak és honlapokat gyűjtenek. 
A sorolt gyűjtemények mindegyike nap mint nap 
gyarapszik különböző kulturális, tudományos és 
oktatási tartalmakkal. 
 
Forrás: https://kultura.hu/hangoskonyvekkel-is-segiti-a-
digitalis-oktatast-az-oszk/ 
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