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„RÁNCFELVARRÁS” A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 
HONLAPJÁN 

 

 
 
Április közepétől megújult honlap várja azokat, akik a www.dfmk.hu címre 

ellátogatnak. A megyei könyvtár webes felülete a mintegy 2 millió forint értékű 
fejlesztés eredményeképpen sokkal áttekinthetőbb, informatívabb és nem utolsósorban 
látványosabb lett. A TÁMOP-pályázat keretében megvalósuló projekt nyertes 
ajánlattevője, a WebMark On-line Marketing Ügynökség egy dinamikusan 
karbantartható, a jelenlegi internetes trendeknek megfelelő interaktív portál 
kialakításában volt segítségünkre.  Aligha volt a könyvtár életében ehhez hasonló, ennyi 
embert megmozgató feladat, egymást érték az egyeztetések, meetingek, szerettük volna, 
ha új honlapunk nemcsak a jelen követelményeinek felel meg, hanem bővíthetősége, 
rugalmas felülete miatt pár év múlva is szolgálni tudja az olvasóközönséget.  

Új honlapunk természetesen igazodik az intézményi arculathoz: a színvilág, a 
logo adott volt, ennek átültetésével kellett egy nem hivalkodó, tiszta, áttekinthető 
felületet létrehozni, az átlag felhasználó számára is kezelhető navigációval; ugyanakkor 
nem mondhattunk le arról sem, hogy kellő dinamizmus, fiatalosság jellemezze. 
Gondolnunk kellett a gyengénlátókra is (akadálymentesített verzió), valamint arra is, 
hogy néhány alapvető információval ellássuk magyarul nem beszélő látogatóinkat 
(angol, német tájékoztató szöveg). 

A nyitóoldal menüsora a korábbihoz képest gazdagabb tartalomról árulkodik, 
tipográfiailag is kiemelve a főbb témákat, lefedve a könyvtár összes szolgáltatását, 
köztük számos újat is:  például az olvasó saját maga is előjegyezheti a kölcsönzésben 
lévő dokumentumot, sőt kölcsönzési időt is hosszabbíthat, anélkül, hogy ellátogatna 
hozzánk.  Érdekessége az online katalógusnak, hogy nemcsak a megyei könyvtár 
állományában tudunk keresni, hanem az ellátott kistérségi könyvtárak katalógusaiban is. 
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A főoldal tartalmi részében elkülönülten megtalálható interaktív blokkban Skype, 
Fórum, Hírlevél, Facebook-oldal segíti a könyvtárhasználóval a kapcsolattartást. A 
Hírek, aktualitások menüpont friss információval látja el a honlaplátogatót, képekkel is 
kedvet csinálva rendezvényeinkhez, programjainkhoz.  A Könyvajánló főleg új 
szerzeményeinkből válogat, gyakran frissül, a rövid tartalmi leírás célja nem titkoltan 
szintén a kedvcsinálás, az olvasásra buzdítás.  

A Zalai Tudástár tájékoztatást ad a megyében fellelhető dokumentumokról (közös 
katalógus), a világ bármely pontjáról hozzáférést biztosít a nyilvános helyismereti 
tartalmakhoz, lehetővé teszi közérdekű információk online keresését.  

A megújult honlap „három az egyben”, ugyanis a Gyermekkönyvtár és a 
Mozgókönyvtári ellátás saját webcímmel bíró honlapja tartalmi gazdagságában teljesen 
egyenrangú a főoldallal.1 
         Devecz Lászlóné 

 

 

                                                           
1 A következő két írásban bemutatjuk a gyermekkönyvtár és a mozgókönyvtári ellátás önálló weboldalait 
is (a szerk.) 


