
A könyvtár új útjai címmel rendeztek
konferenciát a Budapesti Corvinus Egye-
tem Központi Könyvtárában 2013. május
7-én. Az elõadók voltak: Nagy Nikolett, a
JÁSZKERÜLET Nonprofit Kft. – Városi
Könyvtár Jászberény vezetõje (Web 2.0 a
Városi Könyvtár Jászberény gyakorlatá-
ban), Börzsöny Nóra, a Budapesti
Corvinus Egyetem Központi Könyvtár
munkatársa (Könyvtár a közösségi hálón
– A Corvinus Könyvtár tapasztalatai) és
Markója Szilárd, az Országgyûlési
Könyvtár igazgatója (Digitalizálási tren-
dek – Az Országgyûlési Könyvtár fejlesz-
tési koncepciója).

Nagy Nikolett a 2011 októbere óta
nonprofit kft. formájában mûködõ jász-
berényi könyvtár vezetõjeként arról 
beszélt, hogyan valósították meg a web
2.0-t a gyakorlatban. 

A web 2.0 mindent átható jelenség,
amely lehetõvé teszi a valódi kommuni-
kációt, a felhasználói aktív részvételt, és
képes arra, hogy platformmá váljon, illet-
ve platformfüggetlen. Rengeteg web 2.0-
s szolgáltatás létezik, amik – ha nem
használjuk õket – elhalnak, mivel a fel-
használó tölti fel ezeket tartalommal, a
használat által válnak „okosabbá”. Ilyen
szolgáltatás például a Youtube vagy az
Iwiw is.

A lényeg a „bárki, bárhol, bármikor,
bármirõl bármit”. Vagyis a részvétel (a
tartalom közvetlen szerkesztésében), a
közösség, a megosztás, a közös munka, a
„gyere és használd” (MashUp) és a
felhõ(ben élünk). 

Nagy nyertese a web 2.0-nak a
Google. A könyvtár munkatársai is ezeket
az ingyenes szolgáltatásokat használták
az átalakulásukkor, és használják ma is.

Ilyen a Gmail vagy a Google Groups
levelezõcsoport is. Bár nem nagy létszá-
mú a kollektíva, az épület adottságai mi-
att így tudták a lehetõ leghatékonyabban
megoldani a kommunikációt.

Emellett igénybe veszik a Google
alábbi szolgáltatásait is: Google Drive
(Prezentáció, Táblázat, Ûrlap, Dokumen-
tumok), Naptár, Youtube (katalógushasz-
nálatot bemutató videók).

A Drive-ból elérhetõ Táblázatkezelõt
használják a pénzbevételek kezelésére,
de itt tartják nyilván a munkatársak elér-
hetõségeit, a címlistákat, a szabad-
ságokat; használják leltárkönyvként, de
kiállítások tervezéséhez vagy éppen fel-
adatütemezésre is.

Az Ûrlap funkció kényelmes és egy-
szerû alkalmazás a jelentkezési lapok-
hoz, regisztrációkhoz, kívánságlisták ké-
szítéséhez; de gyors körkérdésekre vagy
adatgyûjtésre is megfelel.

A Dokumentumok, azaz a közösen
használható szövegszerkesztõ ötletbörzé-
re, helyesírási, stilisztikai javításra, de
akár az adventi katalógusfiók program
szervezésére is kiváló.

Ugyanígy használták és használják
nagy sikerrel és elégedettséggel a Naptár
funkciót is.

S mivel ez sem maradhat el, a könyv-
tár a Facebookon is jelen van mint Városi
Könyvtár Jászberény. 
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Nagy Nikolették tervei között szerepel
a portáljuk fejlesztése: új, web 2.0-s hon-
lap, amely többnyelvû, interaktív; tarta-
lomkezelõ rendszerrel, integrált kataló-
gusfelülettel.

Másodikként Börzsöny Nóra mutatta
be a BCE Központi Könyvtárat a hálón, s
osztotta meg velünk tapasztalataikat.
Ahogy az elõadó fogalmazott: az internet
csak egy eszköz ugyan, de egyre inkább
jelen van az életünkben.

A Corvinus Könyvtár 2011. január óta
jelen van a Twitteren, 2011. március óta
a Facebookon, és 2011 októbere óta meg-
található a FourSquare-en is.

Céljuk: jelen lenni ott, ahol a használó
jelen van, könyvtári hírek, információk,
események közvetítése, szolgáltatások
reklámozása és a könyvtár képének javí-
tása – fõleg egy egyre fiatalosabb-fiata-
labb közegben.

S hogy ezeknek a céloknak az elérése
érdekében milyen tartalmakat osztanak
meg a használókkal a könyvtárosok?
Könyvtári híreket, ingyenes információ-
forrásokat, szakmai híreket, érdekessége-
ket, a tudományos élethez kapcsolódó hí-
reket, web 2.0-s eszközökkel kapcsolatos
információkat, illetve „bulvár” híreket, s
humort is csempésznek a „rideg” olda-
lakra.

A könyvtár Twitter-oldalának 2012 ja-
nuárjában kilencvenkilenc követõje volt,
míg majd’ másfél év alatt, 2013. májusra,
ez a szám kétszázháromra emelkedett.
Ugyanilyen látványos emelkedést mutat
a Facebook-oldalt like-olók száma is:
2012. januárban négyszázhetvenhárom,
míg 2013. májusban ezeregyszázötven
követõjük volt.

A FourSquare nevû közösségi hely-
megosztó alkalmazáson is ott van a

könyvtár. S mint kiderült számukra, már
2010-ben fent voltak, hiszen a könyvtár
használói megjelenítették a Budapesti
Corvinus Egyetem Központi Könyvtárát
az oldalon.

Összességében az a tapasztalatuk a
könyvtárosoknak: kevés a visszajelzés,
kevés az interakció, Facebook-postjaik
kevesekhez jutnak el, s hogy a Twitter
Magyarországon nem ismert eléggé.

Viszont a könyvtárukról alkotott kép
javult, az általuk megosztott információk
hasznosulnak, és a kommunikáció folya-
matosan fejlõdik. Tervezik további kö-
zösségi oldalak kipróbálását is, mint a
Google+, a Youtube vagy a Flickr.

A konferencia harmadik elõadója
Markója Szilárd, az Országgyûlési
Könyvtár igazgatója volt, aki a digitalizá-
lási trendekrõl, az Országgyûlési Könyv-
tár fejlesztési koncepciójáról beszélt ne-
künk. Kifejtette: nemcsak a digitalizálás
a fontos, hanem az is, hogy a könyvtár el-
kezdjen szerzõi jogokat vásárolni. Beszá-
molt konzorciális pilot projekt terveikrõl,
és arról, hogy fontosnak tartják a látha-
tatlan könyvtári funkciók fejlesztését is. 

A könyvtár igazgatója arról is beszélt
a pilot projekt kapcsán: hálózati szolgál-
tatásokban csupán együttmûködéssel le-
het elõrelépni. Tervezik – többek között –
az együttmûködést egy múzeummal, egy
levéltárral és egy határon túli szerve-
zettel. A cél másfél millió oldal digitali-
zálása.

Az Országgyûlési Könyvtár 2013. jú-
lius 1. és 2014. január 5. között zárva tart.
Terei átalakulnak, megújulnak.

Kollégáim nevében is köszönöm a
színvonalas elõadásokat, a kedves ven-
déglátást az elõadóknak és a szervezõk-
nek. ■
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