


Az internet térképe 

http://jaysimons.deviantart.com/art/Map-of-the-Internet-2-0-436762109 

http://jaysimons.deviantart.com/art/Map-of-the-Internet-2-0-436762109


Z generáció 
olyan nemzedék, amely soha nem élt olyan 

társadalomban, ahol nem volt internet 



    



Mit nyújthat a könyvtár? 



WEB 2.0 
webkettő 

kettő-pont-nulla 

második generációs Web 



WEB 2.0 

 

 



Web, mint platform 

Miért vennél és telepítenél szoftvereket?  
Használj online alkalmazásokat! (egy böngésző 

elegendő a szolgáltatások igénybevételéhez, 

minden a weben van rajta     egyszerű kezelőfelület) 

 

 

http://www.soyunmix.com/2014_01_01_archive.html 



Együttműködő web 

közösségi együttműködés 

 

 



Tartalommegosztás 

 

 



Tudásmegosztás 

 

 

http://www.infosysblogs.com/ 



A szolgáltatások és tartalmak létrehozásában való aktív 

részvétel 

 

 



A könyvtár 2.0-s elnevezés a web 

2.0-nak könyvtárakra alkalmazott 

„változata”.  

KÖNYVTÁR 2.0 

Paszternák Ádám-Takács Dániel-Mikulás Gábor: Könyvtár 2.0 

http://konyvtar20.pbworks.com/w/page/7614726/FrontPage 

 

A Könyvtár 2.0-ról egy jellegzetes 

webkettes eszközön, egy wikin 

(közösen épített tudásbázis) is 

tájékozódhattok (könyvtári célra is 

építhetünk olvasóink számára)  

 

http://konyvtar20.pbworks.com/w/page/7614726/FrontPage
http://konyvtar20.pbworks.com/w/page/7614726/FrontPage
http://konyvtar20.pbworks.com/w/page/7614726/FrontPage
http://konyvtar20.pbworks.com/w/page/7614726/FrontPage
http://konyvtar20.pbworks.com/w/page/7614726/FrontPage
http://konyvtar20.pbworks.com/w/page/7614726/FrontPage


Tárgyszerű definíciója: interaktív, együttműködésen alapuló, multimédiás, 

webalapú technológiai alkalmazás, webalapú könyvtári szolgáltatásokhoz és 

gyűjteményekhez. Használóközpontú virtuális közösség, melyben a könyvtár nem 

egyedül felelős a tartalom előállításáért. Ugyanazokat az eljárásokat és 

technológiákat alkalmazza, mint a közösség, ösztönzi az innovációt és 

kísérletezést az elektronikus könyvtári környezetben.  

KÖNYVTÁR 2.0 

Jellemzően a 

könyvtári blogvilágban 

született 

 

Racskó Réka: Virtuális könyvtárak (2011) 



Könyvtári blogok 

Hubay Miklós: Könyvtári blogok 

Magyarországon 

http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.

html?id=5240&issue_id=510 

Bognár Noémi Erika: A közkönyvtári 

blogok népszerűsége és sikere 

Magyarországon 

http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html

?id=5577&issue_id=533 

 

http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5240&issue_id=510
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5240&issue_id=510
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5240&issue_id=510
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5240&issue_id=510
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5577&issue_id=533
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5577&issue_id=533
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5577&issue_id=533
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5577&issue_id=533
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5577&issue_id=533


Az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, a 

virtuális térben addig statikus honlappal jelenlévő könyvtár 

is könyvtári blog révén lépett a webkettő útjára 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár  

(http://www.brody.iif.hu) 



BLOG 
 



BLOG - Mire is használható? 

 

Linkek adatbázisunkra, CD 

listáinkra, a könyvtár 

honlapjára, tudatosíthatjuk 

létünket, népszerűsíthetjük 

részlegünk szolgáltatásait 

 

Közösséget 

formálhat és 

erősíthet 

 

Friss információk a könyvtárról, 

gazdag illusztrálási, figyelem 

felkeltési lehetőség, 

újdonságok közzététele színes 

formában 

 

Online referensz lehetősége, 

érdekes, hasznos oldalak 

ajánlása 

 

Közvetlen kommunikáció az 

olvasókkal hozzászólás, 

ajánlás, szavazás formájában 

 



HANGTÁRNOK 
2007. 

október 

http://hangtarnok.hu/


HANGTÁRNOK  

A Könyvtár 2.0 gyakorlati alkalmazása 

konferencián (2007) Takács Dániel 

azonnal felajánlotta a klogot (magyar 

könyvtári blogok közössége volt), mint 

házigazdát. Mindent Danitól, 

Paszternák Ádámtól, Buzai Csabától 

és más kloggerektől tanultam, lestem 

el és alkalmaztam saját könyvtári 

gyakorlatunkra. 



A téma: zene, könyvtár, Eger.  

 

HANGTÁRNOK  

A Hangtárnok azóta 

védjegyükké vált,  

a klog megszűnésével a 

könyvtár szerverére 

költözött 

A szerkesztés tudatosan szubjektív. Legfőbb célom a zenei 

információk eljuttatása olvasóinkhoz, igyekszem közvetíteni 

nemcsak a híreket, hanem azokat az alkalmazásokat, webkettes 

eszközöket, ingyenes forrásokat, amiket hasznosnak, érdekesnek 

találok.  

 

hangtarnok.hu 



HANGTÁRNOK  

A bloggal zeneszerető 

virtuális barátokra is 

szert tettünk. 

Barátságok, kapcsolatok 

születtek, jó pár olvasó 

szóban referál a 

cikkekre, ötleteit osztja 

meg a könyvtárosokkal, 

vagy publikál a blogon. 

„Olvasóink ajánlják” - 

kategória 



Nemzetközi kapcsolatok 

HANGTÁRNOK  

http://mediamus.blogspot.hu/ 

MEDIAMUS 

“Vases communicants”  – Közlekedőedények 

http://hangtarnok.hu/category/kozlekedoedeny/ 

 

http://hangtarnok.hu/category/kozlekedoedeny/


A Mediamus révén talált ránk a kedves Josep és Joan 

Barcelonából, akik zenei könyvtáros kollégák. Az AMPLI a 

katalán zenei könyvtárosok szervezete, bloguk címe 

pedig: http://musictecaris.blogspot.com 

 

HANGTÁRNOK  

http://musictecaris.blogspot.com/
http://musictecaris.blogspot.hu/2011/01/blog-post.html


 

 

HANGTÁRNOK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncertélmények, 

dedikációk 

 



Leglátogatottabb bejegyzéseink az 

ingyenes kották és a jeles napokhoz 

kapcsolódó összeállítások: farsang, 

ballagási dalok stb. Leggyakoribb 

keresőkérdés: kotta.  

http://hangtarnok.hu/category/kotta/ 

 

 

 

HANGTÁRNOK  

http://hangtarnok.hu/category/kotta/


Nagy siker az ‘Itt a farsang' bejegyzés: tiszta online 

referensz során pedagógusok kérdéseire zenei 

tájékoztatóként tudunk ötleteket adni 

http://hangtarnok.hu/2008/01/22/itt-a-farsang/ 

 

 

 

HANGTÁRNOK  

http://hangtarnok.hu/2008/01/22/itt-a-farsang/
http://hangtarnok.hu/2008/01/22/itt-a-farsang/
http://hangtarnok.hu/2008/01/22/itt-a-farsang/
http://hangtarnok.hu/2008/01/22/itt-a-farsang/
http://hangtarnok.hu/2008/01/22/itt-a-farsang/


Ajánló jegyzékek, linkgyűjtemények: 

http://brody.iif.hu/hu/zenei-linkgyujtemeny-diakoknak 

 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár  

(http://www.brody.iif.hu) 

http://brody.iif.hu/hu/zenei-linkgyujtemeny-diakoknak
http://brody.iif.hu/hu/zenei-linkgyujtemeny-diakoknak
http://brody.iif.hu/hu/zenei-linkgyujtemeny-diakoknak
http://brody.iif.hu/hu/zenei-linkgyujtemeny-diakoknak
http://brody.iif.hu/hu/zenei-linkgyujtemeny-diakoknak
http://brody.iif.hu/hu/zenei-linkgyujtemeny-diakoknak


Wikipédia és más wikik 

Szabadon szerkeszthető ismerettárak 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Zene/T%C3%A1j%C3%A9koz%C3%B3d%C3%A1s_oldal95


Elektronikus könyvtárak 

http://mek.oszk.hu/html/human.phtml 

 

http://mek.oszk.hu/html/human.phtml


Public Domain kották  

IMSLP / Petrucci Music Library  
Ingyenes public domain kották. Biográfiai adatok, műjegyzékek, 

diszkográfiák. Közösségi színtér is, ahol az adott zenével 
kapcsolatos gondolatokat, elemzéseket meg lehet osztani.  

http://imslp.org/wiki/Main_Page 

 

 

 

Musopen 

Mutopia Project 

ChoralWiki 

http://imslp.org/wiki/Main_Page
http://musopen.org/
http://www.mutopiaproject.org/
http://www.mutopiaproject.org/
http://www.cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page


Zsoldos Marianna 

LyricWiki  

http://lyricwiki.org/Main_Page 

 

 

 

 

 

 

http://www.zeneszoveg.hu/ 
 

 

http://lyricwiki.org/Main_Page
http://www.zeneszoveg.hu/


Zenefelismerők 

 dallamok, melódiák, zenei 

témák kereshető, 

szerkeszthető és bővíthető 

gyűjteménye  
http://www.musipedia.org/ 

 

Zenefelismerők: 
http://hangtarnok.hu/2008/01/27/zenefelis

merok/ 

http://www.midomi.com 

http://www.watzatsong.com/EN/ 

 

 

 

 

http://www.musipedia.org/
http://hangtarnok.hu/2008/01/27/zenefelismerok/
http://hangtarnok.hu/2008/01/27/zenefelismerok/
http://www.midomi.com/
http://www.watzatsong.com/EN/


Zsoldos Marianna 

Webkettes zenei oldalak 

Last.fm 

http://www.last.fm/ 

 

Deezer – zene azonnal 

http://www.deezer.com/hu 

Spotify 

http://www.spotify.com/hu/ 

 

 

 

http://www.last.fm/
http://www.deezer.com/hu
http://www.spotify.com/hu/


Zsoldos Marianna 

 



Puzzle 

HANGTÁRNOK  

http://www.jigsawplanet.com/hangtarnok


HANGTÁRNOK  



http://twitter.com/hangtarnok 

 

MIKROBLOG  

http://twitter.com/hangtarnok


http://hangtarnok.tumblr.com/ 

 

 

 

MIKROBLOG  

http://hangtarnok.tumblr.com/


 

2010. májusában indult el a Zenei és Idegen 

Nyelvi Gyűjtemény Facebook oldala 

http://www.facebook.com/hangtarnok 

 

2011. január 25-én Központ Könyvtárunk 

oldala: 

 

http://www.facebook.com/pages/Br%C3%B3dy-

S%C3%A1ndor-Megyei-%C3%A9s-

V%C3%A1rosi-

K%C3%B6nyvt%C3%A1r/123931711010193 

 

Gyermekkönyvtárunk oldala 2014. szeptember 

20-án indult: 

http://www.facebook.com/pages/Bródy-Sándor-

Megyei-és-Városi-Könyvtár-

Gyermekkönyvtár/291475594376825 

 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK 

(Social Networking Sites) 

http://www.facebook.com/hangtarnok
http://www.facebook.com/pages/Br%C3%B3dy-S%C3%A1ndor-Megyei-%C3%A9s-V%C3%A1rosi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r/123931711010193
http://www.facebook.com/pages/Br%C3%B3dy-S%C3%A1ndor-Megyei-%C3%A9s-V%C3%A1rosi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r/123931711010193
http://www.facebook.com/pages/Br%C3%B3dy-S%C3%A1ndor-Megyei-%C3%A9s-V%C3%A1rosi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r/123931711010193
http://www.facebook.com/pages/Br%C3%B3dy-S%C3%A1ndor-Megyei-%C3%A9s-V%C3%A1rosi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r/123931711010193
http://www.facebook.com/pages/Br%C3%B3dy-S%C3%A1ndor-Megyei-%C3%A9s-V%C3%A1rosi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r/123931711010193
http://www.facebook.com/pages/Br%C3%B3dy-S%C3%A1ndor-Megyei-%C3%A9s-V%C3%A1rosi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r/123931711010193
http://www.facebook.com/pages/Br%C3%B3dy-S%C3%A1ndor-Megyei-%C3%A9s-V%C3%A1rosi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r/123931711010193
http://www.facebook.com/pages/Br%C3%B3dy-S%C3%A1ndor-Megyei-%C3%A9s-V%C3%A1rosi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r/123931711010193
http://www.facebook.com/pages/Br%C3%B3dy-S%C3%A1ndor-Megyei-%C3%A9s-V%C3%A1rosi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r/123931711010193
http://www.facebook.com/pages/Br%C3%B3dy-S%C3%A1ndor-Megyei-%C3%A9s-V%C3%A1rosi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r/123931711010193
http://www.facebook.com/pages/Br%C3%B3dy-S%C3%A1ndor-Megyei-%C3%A9s-V%C3%A1rosi-K%C3%B6nyvt%C3%A1r/123931711010193
http://www.facebook.com/pages/Bródy-Sándor-Megyei-és-Városi-Könyvtár-Gyermekkönyvtár/291475594376825
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Linkmegosztó szolgáltatások közül a del.icio.us-t 

használjuk: 

http://delicious.com/zeneikonyvtar 

 

 

KÖZÖSSÉGI KÖNYVJELZŐK 
(Social Bookmarking) 

http://delicious.com/zeneikonyvtar


 
http://www.youtube.com/user/Hangtarnok 

http://www.youtube.com/user/egrigyerekkonyvtar 

 

 

VIDEÓMEGOSZTÁS  

http://www.youtube.com/user/Hangtarnok
http://www.youtube.com/user/egrigyerekkonyvtar
http://www.youtube.com/watch?v=aqzXyWIUc8M


 

http://www.flickr.com/photos/hangtarnok/ 

 

KÉPMEGOSZTÁS  

Honlapon Képgaléria: http://www.brody.iif.hu/hu/galleries 

 

http://www.flickr.com/photos/hangtarnok/
https://plus.google.com/u/0/107087154277399019005/posts
http://www.brody.iif.hu/hu/galleries


 

http://www.slideshare.net/hangtarnok/freddie-mercury 

 

PREZENTÁCIÓ-MEGOSZTÓ 

SZOLGÁLTATÁSOK:  

http://www.slideshare.net/hangtarnok 

 

http://www.slideshare.net/hangtarnok/freddie-mercury
http://www.slideshare.net/hangtarnok/freddie-mercury
http://www.slideshare.net/hangtarnok/freddie-mercury
http://www.slideshare.net/hangtarnok


http://foursquare.com/v/br%C3%B3dy-s%C3%A1ndor-k%C3%B6nyvt%C3%A1r-zenei-%C3%A9s-idegen-

nyelvi-gy%C5%B1jtem%C3%A9ny/53223154498eaebcc43a8b92 

 

Foursquare 

http://foursquare.com/v/br%C3%B3dy-s%C3%A1ndor-k%C3%B6nyvt%C3%A1r-zenei-%C3%A9s-idegen-nyelvi-gy%C5%B1jtem%C3%A9ny/53223154498eaebcc43a8b92
http://foursquare.com/v/br%C3%B3dy-s%C3%A1ndor-k%C3%B6nyvt%C3%A1r-zenei-%C3%A9s-idegen-nyelvi-gy%C5%B1jtem%C3%A9ny/53223154498eaebcc43a8b92
http://foursquare.com/v/br%C3%B3dy-s%C3%A1ndor-k%C3%B6nyvt%C3%A1r-zenei-%C3%A9s-idegen-nyelvi-gy%C5%B1jtem%C3%A9ny/53223154498eaebcc43a8b92
http://foursquare.com/v/br%C3%B3dy-s%C3%A1ndor-k%C3%B6nyvt%C3%A1r-zenei-%C3%A9s-idegen-nyelvi-gy%C5%B1jtem%C3%A9ny/53223154498eaebcc43a8b92
http://foursquare.com/v/br%C3%B3dy-s%C3%A1ndor-k%C3%B6nyvt%C3%A1r-zenei-%C3%A9s-idegen-nyelvi-gy%C5%B1jtem%C3%A9ny/53223154498eaebcc43a8b92
http://foursquare.com/v/br%C3%B3dy-s%C3%A1ndor-k%C3%B6nyvt%C3%A1r-zenei-%C3%A9s-idegen-nyelvi-gy%C5%B1jtem%C3%A9ny/53223154498eaebcc43a8b92
http://foursquare.com/v/br%C3%B3dy-s%C3%A1ndor-k%C3%B6nyvt%C3%A1r-zenei-%C3%A9s-idegen-nyelvi-gy%C5%B1jtem%C3%A9ny/53223154498eaebcc43a8b92
http://foursquare.com/v/br%C3%B3dy-s%C3%A1ndor-k%C3%B6nyvt%C3%A1r-zenei-%C3%A9s-idegen-nyelvi-gy%C5%B1jtem%C3%A9ny/53223154498eaebcc43a8b92
http://foursquare.com/v/br%C3%B3dy-s%C3%A1ndor-k%C3%B6nyvt%C3%A1r-zenei-%C3%A9s-idegen-nyelvi-gy%C5%B1jtem%C3%A9ny/53223154498eaebcc43a8b92
http://foursquare.com/v/br%C3%B3dy-s%C3%A1ndor-k%C3%B6nyvt%C3%A1r-zenei-%C3%A9s-idegen-nyelvi-gy%C5%B1jtem%C3%A9ny/53223154498eaebcc43a8b92
http://foursquare.com/v/br%C3%B3dy-s%C3%A1ndor-k%C3%B6nyvt%C3%A1r-zenei-%C3%A9s-idegen-nyelvi-gy%C5%B1jtem%C3%A9ny/53223154498eaebcc43a8b92
http://foursquare.com/v/br%C3%B3dy-s%C3%A1ndor-k%C3%B6nyvt%C3%A1r-zenei-%C3%A9s-idegen-nyelvi-gy%C5%B1jtem%C3%A9ny/53223154498eaebcc43a8b92
http://foursquare.com/v/br%C3%B3dy-s%C3%A1ndor-k%C3%B6nyvt%C3%A1r-zenei-%C3%A9s-idegen-nyelvi-gy%C5%B1jtem%C3%A9ny/53223154498eaebcc43a8b92
http://foursquare.com/v/br%C3%B3dy-s%C3%A1ndor-k%C3%B6nyvt%C3%A1r-zenei-%C3%A9s-idegen-nyelvi-gy%C5%B1jtem%C3%A9ny/53223154498eaebcc43a8b92
http://foursquare.com/v/br%C3%B3dy-s%C3%A1ndor-k%C3%B6nyvt%C3%A1r-zenei-%C3%A9s-idegen-nyelvi-gy%C5%B1jtem%C3%A9ny/53223154498eaebcc43a8b92


http://issuu.com/pauerika 

http://issuu.com/hangtarnok 

 

 

ISSUE 

Egy digitális kiadói platform,ahol 

egyszerűen közzétehetünk és 

megoszthatunk magazinokat, 

katalógusokat, újságokat, 

könyveket és más kiadványokat.  

http://issuu.com/pauerika
http://issuu.com/hangtarnok
http://issuu.com/pauerika


Google szolgáltatások 



 

Napi és rendezvények statisztikái, Hétvégi ügyeletrend, 

Pályázati tevékenységek, Gépkocsi menetrend 

 

Google szolgáltatások 



http://www.youtube.com/watch?v=1evLp-ycbuQ 

 

HAPPY  
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