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BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA 

1139 Budapest, Teve utca 3–5.; Tel.: 298-7500 

1554 Budapest, Pf.: 41; fax: 298-7555 

 

iktatószám: 3745-1/2022/BFL 

 

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 204122/557. 

számú, Múltunk megőrzése és megismertetése. Preventív állományvédelem, digitalizálás és 

adatbázisépítés a levéltárakban e-learning tananyag kidolgozása című pályázatának 

megvalósításáról 

 

Téma: 

Múzeumi, könyvtári és levéltári szakemberek számára e-learning tananyagok kidolgozása és 

közreadása 

Pályázott összeg: 1.199.999 Ft 

Elnyert összeg: 1.199.999 Ft 

 

Technikai megvalósítás 

Az e-learning képzés keretrendszeréül az ingyenes, nyílt forráskódú, magyar nyelvű 

felhasználói felülettel is hozzáférhető Moodle keretrendszert használtuk. A Moodle 

keretrendszer telepítése, a tananyagok igényeire való testre szabása után a folyamatos 

üzemeltetés a BFL szerverén és domainje alatt történik. A hallgatók így regisztrálhatnak a 

kurzusokra, megtekinthetik a szöveges, képi és audiovizuális tananyagokat, elvégezhetik az 

automatikusan vagy az oktatók által értékelt feladatokat, csoportos és privát üzenetet 

küldhetnek, hozzászólhatnak a fórumokhoz. Tevékenységüket csak ők maguk, illetve az oldal 

adminisztrátorai és az adott modul oktatói láthatják. 

A kurzusok elérhetősége (regisztráció után): http://e-learning.bparchiv.hu 

http://e-learning.bparchiv.hu/
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Akkreditáció, felnőttképzés 

A képzések kidolgozására és a fentebb bemutatott e-learning-felület testreszabására, valamint 

a képzések feltöltésére 2021-ben került sor. 2021 év végén történt meg a képzések kulturális 

miniszter általi akkreditációja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Levéltári Akkreditációs 

Szakbizottságának javaslatára (VI/4721-1/2021/KONYVLEV és VI/4723-1/2021/ KONYV-

LEV szám alatt). Budapest Főváros Levéltára regisztrált felnőttképző intézmény 

(B/2021/000904 regisztrációs szám alatt). A tananyag mindkét modulja regisztrált felnőtt-

képzésként került meghirdetésre 2022 tavaszán (K/2021/073141, illetve K/2022/114289 szám 

alatt) a képzések adatainak a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe (far.nive.hu) történő 

feltöltésével. A képzések a rendszer elektronikus felületén folyamatosan elérhetők. 
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I. modul – Állományvédelem (15 óra) 

Az állományvédelmi kurzus célja volt a levéltáros, kulturális területen foglalkozó szakemberek 

részére állományvédelmi és digitalizálási alapismereteknek az átadása. A pályázati képzés 

tematikája szerint kidolgozott első modul: Állományvédelmi alapfogalmak, menedzsment, A 

papír és károsodása, Preventív állományvédelem, raktárminősítés, Tömeges beavatkozások 

(savtalanítás, fertőtlenítés), Műtárgyvédelmi anyagok és eszközök, Fotók, fotóalbumok a 

gyűjteményben, című tananyagokból áll. A második modul: A kiállításrendezés 

állományvédelmi szempontjai, Digitalizálás mint állományvédelmi eszköz kurzusokat 

tartalmazza. Az oktatók a tananyagokat szöveges és előadásos formában, 2 videóval és 4 

podcast segítségével dolgozták fel. A két 15-18 perces videó, ami a BFL restaurátor-könyvkötő 

műhelyben illetve a digitalizáló- és fotóműhelyekben készült, gyakorlatban szemlélteti a 

restaurátori, könyvkötő, fotó és digitalizálási feladatokat. A tananyag elsajátítása után a 

záróteszten 10 kérdésből 7 kérdésre kell jól válaszolni, akkor sikeresen teljesítette a hallgató az 

állományvédelmi képzést. Az állományvédelmi képzésen a közétételt követően már 22 fő vett, 

illetve vesz részt. Részlet egy kurzust elvégző hallgató véleményéről: „A kurzus anyagában 

összeszedett, alapos, informatív és nem utolsó sorban érdekes volt. Az anyag kicsit tömény, de 

a monotonitást jól törték meg a podcastek, videók és a képi anyag.” 

 

II. modul – Adatbázisok (15 óra) 

A pályázatban megadott oktatók a pályázatban részletezett kurzustematika és technikai 

megoldások szerint készítették el anyagaikat. Az egyes leckékben szövegek, képek és videók 

segítenek a tananyag elsajátításában. Az első lecke annyiban bővült a pályázatban 

megadottakhoz képest, hogy itt helyeztünk el egy, a kurzus elvégzése során releváns, ám nem 

közismert fogalmakat megmagyarázó Fogalomtárat, továbbá egy Fórumot is, ahol a hallgatók 

a tananyaggal és a feladatokkal kapcsolatos kérdéseiket, gondolataikat oszthatják meg a kurzus 

többi résztvevőjével, illetve az oktatókkal. A jobb követhetőség kedvéért annyi változott még a 

pályázatban leírtakhoz képest, hogy a kettébontott Az adatbázis-építés eszközei tematika első 

leckéje keretében esik szó az Excelben, második leckéjén pedig az Accessben építhető 

adatbázisokról. 

Az elsajátított leckéket elolvasás/megtekintés után a kurzus résztvevője saját maga jelölheti 

meg teljesítettként. Minden egyes leckékhez tartoznak feladatok is, ezek mindegyikét be kell 

küldeni a kurzus teljesítéséhez, egy részük automatikusan pontozódó kvíz jellegű feladat, a 

többiről pedig az oktatók szöveges visszajelzést küldenek. 





5 
 

 










	3745_01_2022_NKA_e_learning_204122_557_szakmai_beszamolo
	3745_01_2022_NKA_e_learning_204122_557_szakmai_beszamolo
	e-learning-meghirdetes-banner
	e-learning-meghirdetes-cikk
	e-learning-meghirdetes-facebook
	e-learning-meghirdetes-fooldal



