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Ré gi adós sá gát tör lesz tet te az OSZK, ami kor 2011
jú ni u sá ban el ér he tõ vé tet te új hon lap ját a vi lág há lón.
Egy év vel ko ráb ban pro jekt ala kult a webtartalom szol -
gál ta tás te vé keny sé gé nek át ala kí tá sá ra, amely nek cél ja,
hogy se gít se a kö zös in téz mé nyi cél ki tû zé sek si ke res
meg va ló sí tá sát, va la mint a ma gas szín vo na lú és ha té -
kony szak mai mun kát. A por tál el ér he tõ vé tesz min den
elekt ro ni kus szol gál ta tást, me lyet a könyv tár nyújt, is -
mer te ti a szol gál ta tá sa it, ös  sze gyûj ti a kü lön bö zõ 
fel hasz ná lói cso por tok szá má ra köz ér dek lõ dés re szá -
mot te võ in for má ci ó kat, do ku men tu mo kat és szol gál ta -
tá so kat. 

A hon lap meg újí tá sa nem csak a ré gi sta ti kus ol da lak
le cse ré lé sét je len tet te, ha nem egy 

kor sze rû por tál-tech no ló gi án ala pu ló, lo gi kus struk -
tú ra kö ré szer ve zett, meg je le né sé ben har mo ni kus ság ra
tö rek võ, va la mint kö zön ség kap cso la ti szem pon to kat is
fi gye lem be ve võ szín vo na las tar tal mú in téz mé nyi por -
tál lét re ho zá sát is.

Fõbb vál toz ta tá sok:  

� felhasználóközpontú, funk ci o ná lis is mer te té sek
a könyv tár ról és a szol gál ta tá sok ról a ko ráb bi szer -
ve ze ti fel épí tés men tén épü lõ is mer te té sek he lyett;

� új tar tal mak be il lesz té se: rend sze re sen fris sü lõ
hí rek, ese mény- és prog ram is mer te té sek, rész le -

tes lá to ga tói in for má ci ók tér kép pel és az ol va só -
ter mek le írá sá val, ka ta ló gu sok, adat bá zis ok,
kap cso ló dó fon tos szol gál ta tá sok is mer te té se;

� a tar tal mak meg ta lá lá sá hoz a me nü pon tok 
funk ci o ná lis cso por to sí tá sa, át lát ha tó ol dal fel -
épí tés és na vi gá ció, me nü pon tok a láb léc ben,
kap cso ló dó in for má ci ók egy he lyen; 

� új cím lap: ki emelt hely biz to sí tá sa a hí rek nek, új
ese mé nyek rõl szó ló be szá mo lók nak, va la mint az
OSZK web 2.0-ás szol gál ta tá sa i nak köz vet len
el éré se;

� új funk ci ók: ol dal tér kép, na vi gá ci ós út vo nal 
jel zé se, vak ba rát fel hasz ná lói vál to zat, ese mény

   nap tár, kép ga lé ria, ös  sze tett ke re sé si le he tõ sé gek.

A hon lap át ala kí tá sá nak tech no ló gi ai hát te rét kö zös -
sé gi fej lesz té sû, nyílt for rás kó dú PHP és MySQL tech -
no ló gi á ra épü lõ, mo du lá ris fel épí té sû webes tar ta lom -
ke ze lõ és por tál mo tor (Drupal) biz to sít ja.    

Ter mé sze te sen tisz tá ban va gyunk ve le, hogy egy
hon lap so sem ké szül el „vég le ge sen”, fo lya ma tos kar -
ban tar tást, fej lesz tést igé nyel. A jö võ év meg ol dan dó
fel ada tai kö zé tar to zik a Drupal 7-es ver zi ó já ra va ló át -
té rés, a fel hasz ná ló ba rát ke re sé si fe lü let to váb bi fi no -
mí tá sa, és az eXtensible Catalog ke re sõ al kal ma zá sa. 
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AZ OSZK ÚJ HON LAP JA
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