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Van-e jövője a könyvespolcnak?



Ember a könyvespolca előtt



Hogyan

fordítható meg

a kapcsolat? 

Hogyan tehető 

élménnyé a 

tájékozódás?

Ember a gyűjteménye mögött



A technológia segítségével

hogyan közvetíthető

gyűjteményként az élet 

élménye, az összegyűjtött 

tapasztalat, tudás?







Hallgatók és 

szakértők - sok 

munka...



Csak arra építünk, amit bárki 

összeszedhet!

Posta a kisasszonynak!
Megjelenés: 2022. január



Idő- és munkaerőigényes

És a valóságos 

könyvtárban ritkán van 

ilyesmire lehetőség...

Nem hatékony, nem 

szabványos, mint pl. a 

tömeges digitalizálás

Elavult technológiák, csak 

modellezzük a nagy 

digitális gyűjteményeket

Mint összeállítani egy bibliográfiát, 

vagy rendezvényt szervezni...

De felmérjük a webes érdeklődés 

jellemzőit és a gyűjtemény 

sajátosságaira reflektálunk!

Különböző felületeket kapcsolunk 

össze, hiszünk benne, hogy a 

könyvtáros kreatív hivatás.



(X) reklám



A felszín az új mélység!

Hiszen ez korunk talán legizgalmasabb kérdése, 

legmélyebb kutatási témája: MI, adattudomány, stb.!

Nagyon különböző felületek 

összekapcsolása szervesen 

működő rendszerekké:

● Eltérő szerkezetű adatbázisok

● Különböző célok

● Felhasználói szokások

● Felhasználói igények

● Asszociációs lehetőségek

● Átjárhatóság, összekapcsolás

Hallgatókkal csak felszínes háttértudást lehet közvetíteni?

● Ezt modellezzük hallgatókkal,

● erre készíti fel őket a munka

● Mert ez a könyvtáros hivatás 

jövőjének egyik kibontakozási 

területe,

● ez a hagyományos, kutató 

könyvtáros munka egyik aktuális 

változata, korszerű formája



Könyvtáros a polcok között
A felszín rendezése nyitja az utat a 

mélység felfedezésére

A feladat változatlan 

● Mi hol van? - elrendezés!

● Címek, szerzők leírása, azonosítása 

egységes módon!

● Formák, típusok, kiadó, megjelenés 

ideje, méret, terjedelem, fejezetek!

● A témát leíró kulcsszavak!

● Tartalmi kivonatok!

● Katalógus, on-line keresés, adatbázis!

● Teljes szöveg/mélység elérhetővé tétele! 



1. Kreatív összekapcsolás

A létező információk sűrítése - összerendezése

2. A hálózati tudás lekérdezése

Az érdeklődés felkeltése - a közösségi média felhasználása

3. Szerepvállalás a múlt hiteles képének rekonstruálásában

Gyűjtemények feldolgozása, kutathatóvá tétele

4. A további kutatható kapcsolatok, felületek keresése

Kontextus-tágítás - párhuzamos adatforrások felmutatása

A könyvtáros jövőbiztos kompetenciái

Pótolhatatlan marad az emberi kreativitás



A könyvespolc is egy felület
amely mélységeket rendel egymás mellé

Szimbólumként ezért marad aktuális!

Ember a könyvespolc vonzásában



Köszönöm a figyelmet!
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