
A  M a g y a r  T u d o m á n y  Ü n n e p e  

2017. november 3-30. 

 „Emberközpontú tudomány” 

 

A rendezvény címe Emberközpontú tudomány - emberközpontú könyvtár 

A rendezvény típusa 
(pl. előadás, emlékülés, konferencia, 

kerekasztal-beszélgetés, könyvbemutató, 

kiállítás, szimpózium, tudományos ülés,  

workshop stb.) 

konferencia 

Tudományterület interdiszciplináris 

A rendezvény időpontja 2017. november 22. 10.00-15.00 

A rendezvény helyszíne 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

Ludovika Campus 

Széchenyi Díszterem és Zrínyi Terem  

1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

Szervező intézmény(ek) 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár  

Kapcsolattartó 
(név, e-mail, telefon) 

Sörény Edina (soreny.edina@uni-nke.hu, 06 30 309 0281) 

A rendezvény honlapjának 

elérhetősége 

http://uni-nke.hu/kutatas/magyar-tudomany-napja/magyar-

tudomany-unnepe-2017 

Szinopszis, rövid összefoglaló 
(legfeljebb 1000 karakter) 

Az emberközpontú tudományos kutatások több szempont szerinti 

megközelítése kutatók, egyetemi oktatók, jogászok, könyvtárosok, 

levéltárosok, és fejlesztők szemszögéből. A globális világ 

kialakulásával a társadalmi viszonyok átalakulása következett be. Az 

információs és kommunikációs technológiák ugrásszerű fejlődésével 

az emberek egymás közti kapcsolattartásában már nem a személyes 

interakciók, hanem a gyors, időtakarékos megoldások vannak 

túlsúlyban. Az internet és a mobiltelefon rohamos elterjedésével a 

távolságok áthidalásra kerültek, az információk átadása lerövidült. 

Felértékelődött az egyéni tudás, a kutatás és az innováció, valamint a 

kreativitás. A globalizáció hatására a kulturális kínálat kiszélesedett 

és a kultúra, valamint a tudás közvetítésének számtalan csatornája 

alakult ki. Előtérbe került a fenntartható gazdasági növekedés és 

fejlődés megteremtése, valamint az energiahatékony megoldások 

felhasználása.Ezek a külső környezeti változások a könyvtárakra is 

jelentős hatással vannak, amelyre folyamatos fejlődésükkel és 

fejlesztésükkel kell reflektálni. A könyvtári rendszer szempontjából 

alapvető változás, hogy előtérbe kerülnek a személyre szabott 

távolról is elérhető szolgáltatások és tartalmak. A társadalmi 

változásokhoz igazodva szükségessé vált a kiválóságok támogatása a 

kitörési pontok azonosításban, a fejlődés feltételeinek 

megteremtésében. 

 

mailto:soreny.edina@uni-nke.hu
http://uni-nke.hu/kutatas/magyar-tudomany-napja/magyar-tudomany-unnepe-2017
http://uni-nke.hu/kutatas/magyar-tudomany-napja/magyar-tudomany-unnepe-2017
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A rendezvény programterve 
(röviden ismertetve vagy  

mellékletként csatolva) 

csatolva 

 



NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 

PROJEKT SZÁMA: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001  

PROJEKT CÍME: „A JÓ KORMÁNYZÁST MEGALAPOZÓ KÖZSZOLGÁLAT-FEJLESZTÉS”  

NEMZETI 
KÖZSZOLGÁLATI  
EGYETEM  

MEGHÍVÓ 
„EMBERKÖZPONTÚ TUDOMÁNY - EMBERKÖZPONTÚ KÖNYVTÁR” 

 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár tisztelettel meghívja Önt az 
„Emberközpontú Tudomány - Emberközpontú Könyvtár” című országos könyvtárszakmai konferenciára. 
A konferencia célja bemutatni a korszerű, 21. századi innovációk és infokommunikációs technológiák 
világában a kutatók és könyvtárosok felé irányuló új elvárásokat, a tudomány és a kutatók 
menedzselésének lehetséges útjait, a közösségi tevékenységeknek egyre nagyobb teret adó könyvtárak 
átalakuló szolgáltatási rendszerét és a könyvtárosok változó szerepét.   
 
A rendezvény időpontja:  2017. november 24.  péntek 10:00 - 15:00 

 
A konferencia helyszíne:   Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus,  
                                             Széchenyi Díszterem, Zrínyi Terem  
  1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

PROGRAM: 

 

9:30 -10.00 Regisztráció 

10.00-10.10  Megnyitó  

             A rendezvényt megnyitja és köszöntőt mond  

                         Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy, NKE tudományos rektorhelyettes 

 

10.10-10.30  Szőcs Géza, a Miniszterelnök főtanácsadója, az Országos Könyvtári Kuratórium elnöke 

  Könyvtár a kultúra fókuszában  

 

10.30-10.50  Dr. Skaliczki Judit, EMMI ny. főosztályvezető, a Könyvtári Minőségügyi Bizottság Elnöke 

                         Minőségirányítással az emberközpontú könyvtárért   

 

10.50-11.10   Dr. Fodor Péter főigazgató, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

                          Közösségi feladatok és szolgáltatások a könyvtárban 

 

11.10-11.30   Dr. Hausner Gábor alezredes, vezető kiemelt főtiszt 

                          Hadtörténeti Intézet és Múzeum  

             Egy történelmi példa - Zrínyi Miklós könyvtára  a tudomány és   

             közösség szolgálatában 

11.30-12.00      Kávészünet 



NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 

PROJEKT SZÁMA: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001  

PROJEKT CÍME: „A JÓ KORMÁNYZÁST MEGALAPOZÓ KÖZSZOLGÁLAT-FEJLESZTÉS”  

NEMZETI 
KÖZSZOLGÁLATI  
EGYETEM  

_________________________________________________________________________________________________________ 

12.00-12.20      Dr. habil Kiszl Péter intézetigazgató, tanszékvezető, doktori programvezető, 

                         egyetemi docens, ELTE Könyvtár - és Információtudományi Intézet 

             Könyvtárosképzés - a szakmai és a hallgatói igények mentén 

 

 

12.20-12.40     Dr. Baritz Sarolta Laura, közgazdász, hittanár, lelkipásztori munkatárs, 

           Tágabb értelem, a szaktudományok holisztikus megközelítése 

__________________________________________________________________________________ 

 
13.10-13.30      Horváth Zoltánné partner szakértékesítési menedzser, könyvtári tanácsadó 
                         T-SYSTEMS Magyarország Zrt. 
                         A könyvtári tervezés perspektívái az intelligens és digitális technológiák humán  
                         oldalának fejlesztésében 

  

  

13.30-13.50      Orosz Lajos, mb. központvezető, minőségirányítási szakreferens, NKE Vezető- és     

                         Továbbképzési Központ, Minőségirányítási Központ 

                         Ember, Tudomány, Minőség, Kiválóság - az NKE kiválóvá válást támogató  

                         folymatai 

 

 

13.50 -14.00  Kérdések és válaszok 

____________________________________________________________________________________ 

 

14.00 -15.00  Büféebéd 

 

 

A részvétel regisztrációhoz kötött, részvételi szándékát az alábbi linken kérjük jelezni, 2017.november 23-ig! 

https://goo.gl/forms/keHsIQYKNct41SK72 

 

https://goo.gl/forms/keHsIQYKNct41SK72

