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SZOFTVER

Kreatív lapozás, avagy mit tud a Flipboard

Amerre csak nézünk, színes címlapok tekintenek ránk az utcán a standokról. Mind arra invi-
tál, azt a magazint, napilapot, folyóiratot vegyük meg, ne a másikat. Közben a nyomtatott 
sajtótermékek olvasottsága egyre csökken. Ma már egyre kevesebb fiatal vesz rendszeresen 
ilyen lapokat, és az előfizetések száma sem ível már felfelé. Hasonló tendenciákat látunk ér-
vényesülni a könyvkiadásban is. Bekövetkezett az a korszak, amikor az elektronikusan, az 
interneten vagy mobileszközökön elérhető tartalmak átvették a piacon a vezető helyet. A New 
York Times híres bestsellerlistáit például a közelmúltban frissítették a kizárólag e-book for-
mában kiadott könyvek listájával.

Ezek a trendek az oktatásban, a nyelvoktatásban, azon belül pedig az olvasási szokások 
alakulásában is tetten érhetőek. Az okostelefonok, elektronikus könyvolvasók és táblagépek 
népszerűségének növekedését figyelhetjük meg az utóbbi években. Azok, akiket érdekel ez 
a jelenség, most egy olyan alkalmazással ismerkedhetnek meg, amelyet részben ezeknek a fo-
lyamatoknak a hatására hívtak életre. A Flipboardról van szó, olyan szoftveres eszközről, mely 
lehetőséget ad arra, hogy kreatívan vegyünk részt a tartalmak korszerű, egyszerű és ízléses 
megosztásában, közvetítésében.

1. ábra. Flipboarddal készített magazinok címlapja
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A kulcsfogalom ebben a kreatív közvetítésben a kurátori tevékenység. A Flipboard olyan 
internetes, ingyenes, minden tizennyolcadik évét betöltött személy által szabadon felhasznál-
ható szolgáltatás, mellyel mi magunk válhatunk a mai kor elektronikus színes magazinjainak 
kurátoraivá. (Fiatalabbak esetében mindez szülői engedélyhez kötött.) Pár évvel ezelőtti meg-
jelenése óta hatalmas sikert aratott minden egyes platformon, ahol megjelent, és mára több 
millió felhasználó olvas és szerkeszt ezáltal szöveges, képes, hangzó és mozgóképes anyagokat. 
A kezdetekben csak az iPhone-on elérhető alkalmazás mára iPaden, Android eszközökön, 
a Kindle Fire és a Nook olvasókon is rendelkezésre áll. Az igazi áttörést azonban az hozta meg, 
amikor pár hónapja már webes felületen is, tehát a Chrome vagy a Safari böngészőn belül is 
csatlakozni lehetett a Flipboardhoz.

Lássunk akkor most néhány példát arra a több tízezer magazinra, amelyeket a Flipboard 
segítségével hoztak létre. Az 1. ábrán két ilyen címlapot látunk: mindkettő a természeti kincsek 
megőrzéséért tenni akaróknak szól.

A Flipboardban az a zseniális, hogy egyszerűen használható: nekünk csak azt kell tudnunk, 
milyen témában, tartalommal akarjuk létrehozni a magazint. A tartalmi kurátori tevékenység 
lényege abban áll, hogy a weben elérhető, megosztani kívánt cikkeket és egyéb anyagokat 
rendezzük össze a lapozással, a flip mozdulatával. Ezt pedig nem más teszi lehetővé, mint 
a flipboard.com oldalon elérhető kis kiegészítés a böngészőnkhöz. Lokalizált változatai révén 
nemcsak angolul, hanem többek között német, spanyol és francia nyelven is történhet mindez.

Mielőtt magunk hoznánk létre saját magazint, nézzünk meg néhány, a nyelvtanulásra, 
nyelvoktatásra is remek lehetőséget adó Flipboarddal készült képes kiadványt. Lapozzunk 
bele a tudományos, művészeti, a hírekkel, sporttal, utazással vagy éppen a divattal kapcsola-
tos flipboardokba. Ehhez nem kell mást tennünk, mint meglátogatni a flipboard.com oldalt, és 
ott kiválasztani a Magazines linket.

Évek óta rendszeresen használom olvasásra a Flipboardot, de csak idén szántam rá magam, 
hogy kipróbáljam, milyen is a tartalmi kurátorkodás ezen az oldalon. Több magazinnal is 
kísérleteztem, melyek közül a legsikeresebbé a kedvenc bolygómról, a Szaturnuszról írt cik-
keket, az arról készült képeket és videókat megosztó magazin vált (lásd a 2. ábrát).

2. ábra. A Szaturnuszról készült magazin címlapja
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A megosztásnak számos formáját ismertük már a Flipboard előtt is. Ha lehet egyáltalán a web 
világában klasszikusnak nevezni egy funkciót, az e-mail nyilván az. Barátokkal, ismerősök-
kel történő megosztáskor, e-mailes üzenet részeként mindenki ismeri a netes linkek bemáso-
lásának egyszerű technikáját. Ugyanezt tesszük, csak nagyobb nyilvánosság előtt, ha a Face-
bookon vagy a Google Pluson osztunk meg számunkra kedves (vagy épp nagyon nem tetsző) 
híreket, képeket, információkat.

A Flipboard ugyanezt teszi lehetővé úgy, hogy a megosztott anyagok az egyre növekvő, 
egyre gazdagodó magazin formájában jelennek meg. Olyan tartalmi egység jön létre, amely 
számunkra fontos – talán éppen azért, mert a weben talált történeteket, fotókat a tanórai mun-
kánkban is hasznossá szeretnénk tenni, vagy mert kíváncsiak vagyunk arra, diákjaink mit 
osztanának meg egymással és velünk.

További előnye a Flipboardon történő megosztásnak, hogy közösen is végezhetik kollégák, 
osztályok, csoportok. Ha már megvetettük egy magazin alapjait (ami a regisztrációval együtt 
sem tart tovább öt percnél), csak kattintsunk az invitálás gombjára, és írjuk be azok e-mail 
címét, akikkel közösen szeretnénk ennek a hobbinak hódolni.

Ehhez a cikkhez ma délelőtt létrehoztam egy új magazint a Flipboardon. A címe: Nyelvta
nároknak (lásd 3. ábra). Pár órával később már tíz olvasóra talált ez a kis összeállítás. A Nyelv
tanároknak igazi célja azonban az lenne, hogy a Modern Nyelvoktatás azon olvasói, akik 
ennek az írásnak a nyomán kedvet kaptak a társszerkesztésre, csatlakozzanak. Szeretettel 
várom a jelentkezéseket a jozsefhor@gmail.com címre azoktól, akik kipróbálnák, milyen is 
a csapatban végzett kurátori munka vagy hobbi.

Ha pedig lesznek olyanok is (és bízom benne, hogy igen), akik saját magazinnal rukkolnak 
elő, az ő e-mailjüket is kíváncsian várom. A Modern Nyelvoktatás egy későbbi számában 
bemutatnánk olvasóink Flipboardjait.

Ezzel tehát meg is volnánk az alapozással. Jöhet a Flipboarddal a lapozás!

Horváth József

3. ábra. A Nyelvtanároknak címlapja: flip.it/qbjvP
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