
Kéthónapos éles tesztelés után február elsõ
napjától bemutatkoznak az Országos Szé-
chényi Könyvtár (OSZK) közösségi felüle-
tei. A webes eszközök használatával a
könyvtár és felhasználói között leegyszerû-
södik és hatékonyabbá válik a kommuniká-
ció. Az OSZK folyamatosan monitorozza a
felhasználók online jelenlétét, az adatok
elemzése után javítja és fejleszti szolgáltatá-
sait.

A könyvtár blogot
indított, két mikroblo-
got szerkeszt, képmeg-
osztó oldalon publikál-
ja fényképfelvételeit,
videocsatornát gondoz,
aud ioá l lományoka t
oszt meg, és egyéb do-
kumentumtípusok is el-
érhetõk immár az inter-
netes kommunikációs
eszközök segítségével. 

Az elmúlt tesztidõ-
szakban olvasóink
visszajelzései alapján
kódexek online elérésé-
ben segítettünk, beirat-
kozási információkat
tisztáztunk, fórumokon
ebook-olvasóról adtunk
tájékoztatást, megpró-
báltuk megoldani a csi-
korgó könyvlift problé-
máját, és kiderítettük,
miért nem kapható a büfében a valaha oly
népszerû ördögsaláta. A könyvtár figyeli és
kéri az olvasók visszajelzését, mégpedig
azokon az online felületeken, melyeken láto-
gatóink jelen vannak.

A közösségi oldalak jellemzõje, hogy a
bejegyzések, képek, videók kommentálha-
tók, újra megoszthatók, egyszerûen linkelhe-
tõk, és az egyre népszerûbb azonnali értesí-

tésküldõ (RSS) funkciókkal is rendelkeznek:
• blog – hosszabb üzenetek, webes kom-

munikációs központunk,
• twitter – rövid üzenetek 140 karakter-

ben, retweetek, válaszok, linkelések honla-
punkra,

• tumblr – elektronikus formátumok új-
raosztása, máshol megjelent könyvtári meg-
jelenések,

• indafoto/flickr – ké-
pek megosztása,
• indavideo/youtube –
videók megosztása,
• scribd – dokumentu-
mok megosztása doc,
pdf, ppt, 
• delicious – url meg-
osztása, elsõsorban az
online sajtóra koncent-
rálunk,
• audioboo – hang-
anyagok, megosztása, 
• facebook – a legnép-
szerûbb interaktív
online közösségi felü-
letünk, majdnem ezer
taggal,
• iwiw klub – a magyar
felületen is jelen va-
gyunk,
• meebo – azonnali
üzenetküldés, Libinfo,
MEK,
• foursquare – gps ala-

pú helymegosztó eszköz,
• threewords – jellemzõ három szó a könyv-
tárról.

Közösségi felületeink, melyek folyamato-
san bõvülnek, elérhetõk a http://flavors.me
/nemzetikonyvtar oldalon.

Hamarosan a könyvtár honlapja is meg-
újul, az új felületek kiegészítik és segítik
majd a www.oszk.hu funkcióit. ■
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Közösségi felületek az Országos Széchényi Könyvtárban
@nemzetikonyvtar, a kultúra felhasználói, gyûjtés, feldolgozás, 
megõrzés, szolgáltatás




