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Múzeum 

Oktatáskutató  

és Fejlesztô Intézet 

Országos Pedagógiai  

Könyvtár és Múzeum 

Nyitvatartás 

Hétfô:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat: 

zárva 

10.00-19.00 

10.00-19.00 

10.00-19.00 

10.00-19.00 

10.00-14.00 

Könyvtár:  

Tájékoztatás:  

Olvasószolgálat:  

Rendezvény:   

1/ 323-5500 

1/ 323-5553 

1/ 323-5572 

1/ 323-5571 

 

www.opkm.hu 

1089 Budapest,  

Könyves Kálmán krt. 40. 

Múzeum 

Hétfô:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat: 

zárva 

10.00-18.00 

10.00-18.00 

10.00-18.00 

10.00-18.00 

10.00-14.00 

Múzeum: 1/ 323-5513 

Nevelési Tudásdepó 

az olvasóvá neveléshez és a  

digitális kompetenciák fejlesztéséért 

TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001 

A könyvtárakra nem csak az információellátás, ha-  

nem az oktatás területén is egyre fontosabb felada-  

tok hárulnak. 

Foglalkozások tartásával, az informális tanulás le-  

hetôségének biztosításával tudják leginkább támo-  

gatni az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges  

kulcskompetenciák megszerzését. 

A projekt keretében célunk olyan könyvtári foglal-  

kozások kidolgozása, külföldi bevált gyakorlatok  

adaptálása, a hazai jó gyakorlatok összegyûjtése,  

melyek támogatják az olvasóvá nevelést és a digi-  

tális, információs kompetenciák fejlesztését. 

A foglalkozások célcsoportja a gyermekek és fiata-  

lok, kiemelt figyelemmel a sajátos nevelési igényû-  

ekre, a hátrányos helyzetûekre, a romákra, a köz-  

oktatásban tanuló felnôttekre és a szülôkre. 

A projekt során megszületô tartalmakat, a foglal-  

kozások leírását a legszélesebb kör számára kíván-  

juk hozzáférhetôvé, felhasználhatóvá tenni, az  

internetes Olvasás Portálon és kiadványainkban. 

Reméljük, hogy eredményeink hozzájárulnak a  

könyvtárak oktatási tevékenységének megújításá-  

hoz. 

Leporello2 09/12/14 11:59 AM Page 1 

Elérhetőségek • tankönyv-bemutatóhely 

• taneszközetalon-tár 

• taneszköz-adatbázis 

Az iskolatörténeti kutatások 

legfontosabb forrásai a levéltári 

források mellett az iskolai értesítők. 

Az alsó- és középszintű oktatási 

intézmények tanévenként kiadott 

évkönyveit (értesítőit) a teljesség 

igényével gyűjtjük. Az 1850/51-es 

tanévtől 1949-ig kötelező jelleggel 

jelentek meg, az 1980-as években 

szórványosan, majd az 1990-es 

évektől ismét rendszeresen kerültek 

kiadásra. Az értesítők a hazai 

oktatás és nevelés tanévenkénti 

eseményeiről közölnek fontos 

információkat.  

 
 

Könyvtárunk gyűjteménye 

egyedülálló, jelenleg mintegy 85000 

kötetből áll, muzeális értékű. A 

teljesség igényével gyűjtjük a  

magyar tanügyigazgatás alá tartozó 

és tartozott alsó - és középszintű 

oktatási intézmények tanévenként 

kiadott évkönyveit. 

Az iskolai értesítők cédula-

katalógusban, lelőhelynyilvántar-

tással ellátott bibliográfiában 

 - Gráberné Bősze Klára (szerk.) : 

„A magyarországi iskolai értesítők 

bibliográfiája : 1850/51-1948/49" - 

és az opac-ban  kereshetők. 

A teljes bibliográfia elérhető a 
Közgyűjteményi Könyvtár oldalán. 
/ www. hungricana.hu /  
A digitalizált értesítők a 
bibliográfiai tételekhez csatoltan is 
megtalálhatóak. 

Használat: 

A gyűjtemény használata  500 Ft. 

napidíjhoz kötött, beiratkozott 

olvasóink számára díjtalan. Az 

iskolai értesítők nem kölcsönözhe-

tőek. Az 1949 előtt megjelent 

kötetek, illetve a rossz, töredezett 

állapotban lévő példányok nem 

fénymásolhatók. Másolat kizárólag 

digitális képi rögzítésre alkalmas 

eszközzel készíthető 

A gyűjteménnyel kapcsolatos 

kérdéseivel forduljon a tájékoztató 

szolgálathoz:  [1] 323-5553 ; vagy a  

gyűjtemény kezelőjéhez:  

Bognár-Nagy Mária 
[1] 323-5569 
bognar.nagy.maria@opkm.hu 

http://www.opkm.hu/


Országos tudományos  
szakkönyvtár 

és információs központ 

Gyûjteményeink 

• a neveléstudományi szakirodalom legtelje-  

sebb hazai gyûjteménye 

• gyermek- és ifjúsági irodalom 

• tankönyvek 

• iskolai értesítôk 

• folyóiratok 

• muzeális könyvek 

Könyvtári szolgáltatások 

• kölcsönzés 

• helyben olvasás olvasótermünkben, ahol kor-  

szerû információs eszközök állnak a felhasz-  

nálók rendelkezésére 

• szaktájékoztatás a pedagógiai szakirodalom-  

ról, a szakmai irányítás dokumentumairól 

Kulturális centrum 

• mûvelôdési és konferenciaközpont, kiállítási  

központ 

Tartalomszolgáltatás 

• adatbázis-elôállítás 

(pedagógiai szakirodalmi adatbázis, tan-  

könyvadatbázis, gyermek- és ifjúsági irodal-  

mi adatbázis, internetes pedagógiai források  

stb.) 

• hazai és nemzetközi adatbázisok szolgáltatása  

(pl.: ERIC) 

• neveléstörténeti, kultúrtörténeti és aktuális  

pedagógiai kérdésekkel foglalkozó könyvek,  

könyvsorozatok kiadása (Mesterek és tanítvá-  

nyok, Tudós tanárok – tanár tudósok, iskolai  

könyvtári kézikönyvek stb.) 

• Könyv és Nevelés 

(olvasáspedagógiai, könyvtár- és múzeumpe-  

dagógiai szakfolyóirat) 

Szakmai fejlesztési központ 

• pedagógiai szakkönyvtárak, szakmúzeumok  

és iskolai könyvtárak számára 

• tanfolyamok és képzési lehetôségek pedagó-  

gusok, iskolai könyvtárosok számára 

Országos gyûjtôkörû  

pedagógiai múzeum 

• kiállítások 

• tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalko-  

zások 

• múzeumi dokumentációs gyûjtemény, adattár 

• szemléltetô- és oktatási eszközök gyûjtemé-  

nye 

• fotógyûjtemény 

• textil- és viseleti gyûjtemény 

• bútor gyûjtemény 

• numizmatikai gyûjtemény 

• pedagógusok, diákok használati tárgyai 
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          Értesítő  
   különgyűjtemény 

          Pedagógiai  
 Könyvtár és  
 Múzeum 

Hétfô:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat: 

Nyitvatartás 

zárva 

10.00-19.00 

10.00-19.00 

10.00-19.00 

10.00-19.00 

10.00-14.00 

www.opkm.hu 

1089 Budapest,  

Könyves Kálmán krt. 40. 


