
Az interkulturális párbeszéd alapja az egyes
nemzetek kultúrájának, így a zene világának
megismerése is. Ehhez a párbeszédhez kí-
ván hozzájárulni a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK) az ismeretterjesztõ nép-
és világzenei weboldallal. Gyûjteményünk
létrehozásával szeretnénk megkönnyíteni a
pedagógusok felkészülését és a diákok önál-
ló ismeretszerzését. A weboldal a gyerekek
és az ifjúság számára a tantárgyi tudás gya-
rapítása mellett az információszerzési kész-
ség fejlesztéséhez is hasznos segítséget
nyújt: az információszükséglet felismerése
után a keresési stratégia kialakításában egy-
re nagyobb jártasságot szerezhetnek.

A Népzenetár (http://nepzenetar.fszek.hu)
egy-egy földrész jellegzetes nép- és világze-
nei ismeretanyagát – Európa, Közel-Kelet,
Belsõ-Ázsia, Távol-Kelet, India, Délkelet-
Ázsia, Ausztrália, Afrika, Észak-Amerika,
Latin-Amerika –, a szöveget, képet, dallam-
részletet együtt, egy helyen teszi hozzáfér-
hetõvé. A kultúrtörténeti alapokat, az adott
nép zenéjének jellegzetességeit – ritmust és
dallamfordulatokat – leíró részeket szemlél-
tetõ hanganyag, a tradicionális hangszerek
bemutatása követi. Az információs blokko-
kat bibliográfia, ikonográfia és diszkográfia
egészíti ki.

A MédiaWiki szoftver alkalmazása kön-
nyû és gyors kezelhetõséget biztosít 
a felhasználók számára. A web 2.0-ás tech-
nológia alkalmazása lehetõvé teszi, hogy a
használók interaktív módon saját vélemé-
nyükkel, ajánlásaikkal, szöveg-, hang- és
képanyagokkal egészíthessék ki az informá-
ciós bázist. 

A Wikipédiából jól ismert vitalapok szer-
kesztõi ellenõrzés után válnak nyilvánossá,
ezzel is garantálva a minõséget és a tartalom
ellenõrzöttségét. A weboldal oktató jellegét
erõsíti az ismeretanyagot ellenõrzõ és elmé-
lyítõ e-learning modul, mely játékos formá-
ban kéri számon az ismereteket. 

A tartalma és nyelvezete révén kor-
osztálytól függetlenül bárki számára befo-
gadható, ismeretközlõ Népzenetár a társtu-
dományok mûvelõi számára is forrásként
szolgál. 

A Népzenetár megismerését a 10–14
éves korosztály számára zenei foglalkozás-
sorozat és foglalkoztató füzet, a középisko-
lások, egyetemisták számára bemutató prog-
ramok segítik elõ.

Az oldal elkészítésének szakmai partne-
rei voltak: MTA Zenetudományi Intézet,
ELTE BTK Zenei Tanszék, Néprajti Mú-
zeum, Afrosound Bt. ■
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Zenés kézfogás a világ népeivel
Népzenetár az interneten


