
 

 

 

 

 

Budapest, 2016. április 22. 

 

Digitális Könyvtárat hozott létre a Vodafone 

 

William Shakespeare halálának 400. évfordulóján, 2016. április 23-án a Vodafone és a British 

Library jóvoltából bárki számára elérhetővé válnak a legelső és egyben legkevésbé 

hozzáférhető Shakespeare darabok egy virtuális könyvespolcokat tartalmazó felületen, az 

ún. Vodafone Digitális Könyvtárban. A Vodafone április 23-án mutatja be a Digitális 

Könyvtárat a londoni Trafalgar téren rendezendő ünnepségen.  

 

 

 

 
 

William Shakespeare darabjai 1594-ben jelentek meg először nyomtatásban. Az olcsó és kisméretű 

kiadványok, az ún. "kvartók" Shakespeare műveinek legkorábbi nyomtatott példányai. Az ikonikus 

színműíró halálának 400. évfordulója alkalmából a British Library és a Vodafone közös erővel 

https://www.flickr.com/photos/vodafonegroup/


elérhetővé tették Shakespeare "kvartóit" oly módon, hogy QR kódok használatával a látogatók 

egyenesen a mobiltelefonjukra tölthetik le azokat. A könyvtárban található 14 mű között szerepel a 

Rómeó és Júlia, a Szentivánéji Álom, valamint a Hamlet eredeti verziója is. A Digitális Könyvtár 

lehetőséget biztosít arra is, hogy a látogatók felfedezzék a British Library új weboldalát, a 

“Discovering Literature”-t, amely életre kelti Shakespeare világát és színműveit.  

 

 

A kezdeményezés a Vodafone “Mobiltechnológia a jó ügyek szolgálatában” programjának keretén 

belül, a digitális oktatás és műveltség terjedésének elősegítése céljából jött létre. A digitális oktatás 

támogatása kiemelten fontos a vállalat számára, így számos hasonló nemzetközi és helyi programot 

indított útjára a közelmúltban. A "Be Strong Online" oktatási modul a fiatalok digitális készségeinek 

fejlesztését segíti, a #BeStrong hangulatjelekkel pedig az internetes zaklatás áldozatává vált 

ismerőseinket támogathatjuk.  

 

Hazánkban a Vodafone Magyarország Alapítvány 2016 elején indította el a Vodafone Digitális Iskola 

Programot, amelynek keretében a vállalat összesen 1300 darab Vodafone Tab Speed LTE táblagépet 

osztott ki országszerte 25 iskolában, 6424 diák és 690 pedagógus számára. A vállalat díjmentesen 

biztosítja az eszközök oktatási célú használatához szükséges havi 3 GB adatforgalmi keretet, 

valamint finanszírozza a gyermekek és az érintett pedagógusok internetbiztonsági oktatását is. 

 

A fotókat, amelyeket poszter méretben is ki lehet nyomtatni, a Vodafone Group Flickr oldaláról lehet 

letölteni:https://www.flickr.com/photos/vodafonegroup/ 

 

Videó a Digitális Könyvtárról, főszerepben Shakespeare és Cervantes:  
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A Vodafone-ról 

A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és további 

57 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 461 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone teljes körű mobil 

telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt. 
A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. A Vodafone Magyarország 

integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és szélessávú 

adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók. 

 

A Vodafone Magyarország Alapítványról 

A Vodafone — globális felelősségvállalási politikájának részeként — 28 országban hozta létre helyi alapítványát, 
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felismerve, hogy az adott társadalmak igényét nem központilag irányított, hanem helyi szinten szervezett társadalmi 

befektetési programokkal lehet leginkább kielégíteni. A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg 

működését, s megalakulása óta több mint 1,4 milliárd forint támogatást osztott ki civil partnerei között. Az adományozáson 

túl egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a mobiltechnológiára épülő társadalmi befektetési programokra, amelyeket a 

Vodafone Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország Alapítvány a Vodafone Operációs Központ Magyarország Zrt.-vel 

közösen szervez. A Vodafone Magyarország Alapítvány elkötelezett az esélyegyenlőség és a civil szféra fejlesztése mellett. 

Tevékenysége három fő területre összpontosít: mobiltechnológia a jó ügyek szolgálatában, közösségi programok 

támogatása, és a hátrányos helyzetűek oktatása. 

 

Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok fejleményeiről és a kapcsolódó 

eseményekről a Vállalati Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon! 

 

 
 

 

http://www.vodafone.hu/vodafonerol/vallalati-felelossegvallalas/vodafone-a-tarsadalomert
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