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OKOS KÖNYVTÁRAKKAL AZ OKOS KÖZÖSSÉGEKÉRT 



TÖBB, MINT KÖNYVTÁR

Kép forrása: https://content.govdelivery.com/accounts/UKBRACKNELL/bulletins/23e2706

 A 21. század könyvtára – megváltozott működési feltételek, elvárások, új működési 

modellek, funkciók, szolgáltatások

 A smart city koncepció megjelenése a könyvtárak életében

 A smart library modellje

 Jó gyakorlatok a világból

https://content.govdelivery.com/accounts/UKBRACKNELL/bulletins/23e2706


21. SZÁZADI KÖNYVTÁR - VÁLTOZÁSOK

 Collection  Connection

• gyűjtemény helyett fókuszban a kapcsolatok

• változások: technológia, életmód, tanulási 

módok és kommunikáció

• finanszírozás új módjai, csökkenő költségvetés, 

könyvtárbezárások

• új stratégiára van szükség

 Korszerű technológia, digitalizálás, e-informá-

ciók és dokumentumok, adatbázisok, RFID, 

szemantikus rendszerek…

 Újragondolt könyvtárak világszerte

• ikonikus könyvtárépületek – turisztikai attrakciók

• újragondolt terek, funkciók és szolgáltatások

• tudásközpontok – „informational cities” –

megteremtésükben kulcsszerep a könyvtáraké

 Könyvtárak mint közterek

• új könyvtári funkciók & szerepek megjelenése
• dán 4-space-model: az alkotás, az inspiráció, a 

tanulás és a találkozások helyeként működő 

könyvtár

• társadalmi, szociális befogadás

• biztonságos hely

• digitális befogadás

• interakció az emberek és csoportjaik között

• élethosszig tartó tanulás

Mégis: az okos városokról való 

gondolkodásból, fejlesztési tervekből 

rendre kimaradnak a könyvtárak.



KÉRDÉSEK, KIHÍVÁSOK

Kép forrása: https://pepworldwide.co.nz/

1. Hogyan tudnak a könyvtárak hozzájárulni az okosvárosok megteremtéséhez?

2. Hogyan tudják megmutatni azt a kapacitást, amellyel a célok eléréséhez hozzá tudnak 

járulni?

3. Milyen tudásra, ismeretekre, képességekre és attitűdökre van ehhez szükség a 

könyvtárak, könyvtárosok részéről?

https://pepworldwide.co.nz/


„OKOSVÁROS”

 olyan intézkedések, fejlesztések gyűjtőhalmaza, amelyek a 

városok, a városi életkörülmények és a városokban élők 

közérzetének, életminőségének javítását célozzák meg

 a digitális technológia mellett: 
• a tudatos gazdálkodás és a fenntarthatóság követelménye, valamint a 

hagyományos, bevált módszerek újra felfedezése, a mai igények 

szolgálatába állítása

 stratégiai kulcsterület lett 
• az okos életvitel, a városok élhetőségének megőrzése és fejlesztése, az 

életkörülmények és az életminőség javítása

 Smart Budapest
• modernizáció és digitális technológia – eszközök 

az életminőség javításához

• a jó (digitális) infrastruktúra, ill. az azokra épülő 

elektronikus szolgáltatások rendszerének kiépítése

• lakosság képessége a digitális eszközök 

használatára

• horizontális cél a szolgáltató város megteremtése



MONOR, MAGYARORSZÁG ELSŐ OKOSVÁROSA

 Jogi háttér: 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet az 

okos város központi platformszolgáltatás 

létrehozásáról és működtetéséről

 Alapja: „okos város központi platformszolgáltatás”

 Központi szolgáltatások:

 Települési Térinformatikai Platform 

 Települési Középület Kataszter

 települési mobilalkalmazás szolgáltatás

 központi városkártya rendszer

 kapcsolódó helyi érdekű fejlesztések
 közvilágítás fejlesztése

 intelligens épületüzemeltetés (szenzorok)

 okos utca (gyalogátkelőhelyek, Internet elérési pontok, okos padok és 

járdák)

 okos iskola (okos táblák, e-számla kibocsátás, notebook, tablet 

biztosítása, zárt WIFI hálózat)

 várostárca (gyorsabb, a csatlakozott településre szabott tájékoztatás, 

kényelmi szolgáltatások elérése)

 térfigyelő rendszer korszerűsítése

 intelligens kisvárosi közlekedés Kép forrása: http://monorivarosfejleszto.hu/

http://monorivarosfejleszto.hu/


SMART LIBRARY MODELL

 Joachim Schöpfer, Univ. of Lille (2018)

• Az okos könyvtár információs hub-ként hozzáférést biztosít 

az információhoz és támogatja az információs műveltség 

fejlesztését. 

• Az okos megoldások a legkorszerűbb, minőségi könyvtári 

szolgáltatások alapjait biztosítják.

• Segíti a jövő könyvtárának elképzelését, kialakítását.

Kép forrása: https://protechsecurity.com/card-catalogs-are-dead-say-hello-to-smart-libraries/

 Egyfajta válaszlehetőség a könyvtárak létét, 

szükségességét megkérdőjelező felvetésekre,

 Egy előre menekülési lehetőség.

 A könyvtáraknak úgy kell részt venniük benne, hogy 

közben nem adják fel alapfunkcióikat.

https://protechsecurity.com/card-catalogs-are-dead-say-hello-to-smart-libraries/
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AZ OKOS KÖNYVTÁR NÉGY DIMENZIÓJA

SCHÖPFEL, J.: 

Smart libraries (2018)



SMART SERVICES / OKOS SZOLGÁLTATÁSOK

 legkorszerűbb, innovációs  technológiák, IKT 

eszközök és okos eszközök, megoldások 

alkalmazása a könyvtárban

• RFID, mobil és drótnélküli hálózatok, távoli 

hozzáférés, szemantikus web, mesterséges 

intelligencia, IoT, gépi fordítás, hang- és 

képfelismerés, természetes nyelvi feldolgozás, 

kiterjesztett valóság

 De! csak akkor „okos” megoldások 

ténylegesen, ha 

• felhasználó-központú, közösség-vezérelt 

szolgáltatások

• a felhasználók tudják is alkalmazni őket

„SMART IS MORE USER-FRIENDLY THAN 

INTELLIGENT” (Nam-Pardo)
vagyis az okos inkább felhasználóbarát, mint intelligens



SMART PEOPLE / OKOS EMBEREK

 hívószavak:
• információhoz való hozzáférés 

• tudás-előállítás

• okos egyének, okos közösségek

 az okos város csak okos emberekkel építhető

 a felhasználó előállítója, alkotója is új 

tartalmaknak

 okos közösségek – felhasználók & könyvtárosok

 a smart city polgára

• rugalmas, kreatív, toleráns, kozmopolita, 

felhatalmazottsággal bír, részvevő

• képzettsége, felkészültsége emberi és 

társadalmi értéket jelent

Ezeket kell a könyvtári szolgáltatásoknak 

támogatnia!



SMART PLACE / OKOS HELY

 két fő aspektus:
• fizikai tér - könyvtárépületek, terek –

kulcsszó a rugalmasság

• a könyvtár mint hely

 hívószavak:
• fenntartható, zöld könyvtár

• okos életmód támogatása (egészség, 

biztonság)

 kapcsolódás az okos környezethez
• ökológiai aspektus: zöld könyvtár koncepció, fenntartható épületek, 

forrásmenedzsment

• az könyvtárépületekhez kapcsolódó, az okos életmóddal 

összefüggő eszközök, megoldások alkalmazása (monitoring 

rendszerek, biztonságos, egészséges környezet – ld. pl. Open 

Library modell)

• találkozások helyeként működő könyvtár: innovatív megoldások, 3. 

hely, közösségépítés

Kép forrása: https://www.storyboardthat.com/storyboards/alicezhou/smart-library

https://www.storyboardthat.com/storyboards/alicezhou/smart-library


SMART GOVERNANCE / OKOS IRÁNYÍTÁS

 intézményi és politika aspektus

 hívószavak:
• együttműködés, kollaboráció, 

kooperáció, partnerség, 

állampolgárok bevonása, részvétel, 

networking

 smart management
• adatalapú, átláthatóbb adminisztráció, működés

• a felhasználók részvétele a döntéshozatalban 

(közösségvezérelt működés és fejlesztés)

• adatelemzések, optimalizált döntéshozatal

 smart networking
• társadalmi & kulturális környezetére, partnerségre nyitott 

könyvtár

• együttműködés, közös döntések stb.
Kép forrása: https://americanlibrariesmagazine.org/2017/05/01/library-systems-report-

2017/

https://americanlibrariesmagazine.org/2017/05/01/library-systems-report-2017/


JÓ GYAKORLATOK A VILÁGBÓL



JÓ GYAKORLATOK / IFLA

„Az okos városok teljes hatása csak 

akkor jelentkezik, ha a társadalom 

minden tagja kihasználhatja a kínált 

lehetőségeket, a jobb összeköttetéstől 

az új digitális szolgáltatásokig és a 

döntéshozatalba való bekapcsolódás 

esélyéig.”

 ENSZ Agenda2030 - Sustainable Development Goals

 kérdés: hogyan lehet a technológiát legjobban felhasználni 

a fenntartható fejlődési célok elérésére

 SDG11 Sustainable Cities and Communities
• hangsúlyozza az egyetemes alapszolgáltatások szükségességét

• a könyvtárak biztosítják ezt az egyetemes szolgáltatást, mindenki 

számára biztonságos, megbízható helyet kínálnak

• a tanulás és képzés támogatása révén megváltoztathatják az 

emberek képességeit



JÓ GYAKORLATOK / AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION

 A fő könyvtári trendek közé sorolja a témát.

 Három fő elem:

1. információs és kommunikációs technológiák (IKT), amelyek 

adatokat generálnak és összesítnek; 

2. analitikai eszközök, amelyek az adatokat felhasználható 

információkká alakítják; 

3. szervezeti struktúrák, amelyek ösztönzik az 

együttműködést, az innovációt és ezen információk 

alkalmazását a nyilvános problémák megoldása érdekében 

- a polgárok életének javítása érdekében

 Könyvtárak tere és szerepe

• mint adat- és információ gyűjtő, megőrző és 

szolgáltató intézmények – ld. nyílt adatok és e-

kormányzás

• mint mindenki számára elérhető és biztonságos 

terek - egyenlőtlenségek leküzdése

• mint a közösségi párbeszéd és találkozó terei –

párbeszéd

 Hírlevél

http://www.ala.org/tools/future/trends/SmartCities

http://www.ala.org/tools/future/trends/SmartCities


JÓ GYAKORLATOK / ALIA, AUSZTRÁLIA



AZ AUSZTRÁL KÖNYVTÁRAK 10 ÚTJA

1. Ikonikus könyvtárépületek, díjnyertes könyvtárak

 a város smart city törekvéseinek fizikai manifesztációja – építészeti 

fókuszpont és közösségi központ

2. Technológiai hotspotok

 szélessávú internet-hozzáférés nyugodt, biztonságos környezetben –

IKT eszközök – képzések, programok

3. Gazdasági prosperitás

 információs források, internet-kapcsolat – képzések – üzleti inkubátor 

terek, a co-working lehetősége – álláskeresők és vállalkozások 

támogatása

4. Kreatív iparágak

 könyvek, e-könyvek és más dokumentumok beszerzése – értékes 

támogatás az alkotóknak és a kiadóknak – közel hozzák a szerzőket 

az olvasókhoz, segítenek (újra)felfedezni az olvasás örömét, 

közönséget teremtenek

5. Művelt, olvasott nemzet

 születéstől kezdve támogatják és népszerűsítik az olvasást –

programokkal, gyűjteményeikkel, a kölcsönzés lehetőségével – a 

digitális, pénzügyi és információs műveltséget is támogatják



https://read.alia.org.au/10-ways-libraries-power-smart-cities

6. Informális tanulás

 meseolvasástól, verseléstől, bábozástól az internet tanfolyamokig, a 

programozásig és a robotikáig – minden korosztály számára

7. Formális oktatás

 a közoktatás, a felsőoktatás és a szakképzés támogatása, az 

iskolarendszeren kívüli oktatás bármely formájának segítése –

gyűjtemények, források, hozzáférés, programok, képzések –

találkozóhelyek és tanulóhelyek

8. Digitális hozzáférés

 digitális tartalmak létrehozása, feltárása, közvetítése – örökség 

megőrzése és feltárása – új tartalmak létrehozása

9. Egyenlőség

 a közösség valamennyi tagja és csoportja számára elérhető az 

esélyegyenlőség elve alapján – korszerű technológiák alkalmazása –

hátrányos helyzetűeknek nyújtott speciális szolgáltatások

10. Bevándorlók beilleszkedése

 a közkönyvtár az egyik első kapcsolat-felvételi pont az újonnan 

érkezők számára – segíti a beilleszkedést – gyűjtemények, 

programok, nyelvórák – a könyvtárosok segítenek a kormányzati 

szolgáltatások használatában

https://read.alia.org.au/10-ways-libraries-power-smart-cities


JÓ GYAKORLATOK / SZINGAPÚR

 vezető szerep a tudásalapú gazdaság és 

társadalom megteremtésében

 Nemzeti Számítógépesítési Program (1981)

 Intelligens Nemzet Terv (2005)

 Okos Nemzet (2014-)

https://www.smartnation.sg/

 kapcsolódó könyvtári fejlesztési programok

 Library 2000 (1994)

 Library 2010 (2005)

 Libraries of the Future Masterplan (2016)

 National Library Board (NLB) (1995-)

 közvetlenül a kormány alá tartozó ernyőszervezet

 nemzeti könyvtár, nemzeti levéltár & regionális és 

közkönyvtárak hálózata tartozik alá

https://www.smartnation.sg/


Cél: egy világszínvonalú könyvtári rendszer létrehozása a gyorsan fejlődő fiatal nemzet tanulási igényeinek 

kielégítésére – nemzeti hatókörű programokkal.

Library 2000
 adaptív, világszínvonalú nyilvános könyvtári infrastruktúra fejlesztése

 nemzeti referensz könyvtárak hálózata; települési könyvtárak 

megerősítése; iskolai és szakkönyvtárak támogatása

 koordinált nemzeti gyűjteményfejlesztési stratégia

 piackutatáson alapuló minőségi szolgáltatások rendszere

 RFID alapú önkiszolgáló szolgáltatások (kölcsönzés)

 eLibraryHub: digitális tartalmak online felülete

 Friends of the Library Programme (önkéntesek, közösség bevonása)

Library 2010
 IT fejlesztések a fókuszban a szolgáltatások hatékonyságának fejlesztése 

érdekében

 adatelemzéseken alapuló fejlesztések

 e-olvasó állomások, multimédia videó falak, mobil applikáció a 

kölcsönzéshez

 személyre szabott tartalmak, az emberek ösztönzése arra, hogy minél 

többet olvassanak

 „reservation lockers”: az előjegyzett könyvekhez nyitvatartási időn túl 

is átvehetik (self-service)

 felhasználó-képzések a technológiák hatékony használatához



Cél: több interakciót kiépíteni a tartalom és a közösség között

Library 2020
 mottó: Readers for Life, Learning Communities, and a Knowledgeable Nation

 korosztályonkénti olvasási programok

 Early READ (0-6)

 kidsREAD (4-8) 

 READ@School (7-17)
 http://www.nlb.gov.sg/Programmes/ProgrammesforChildren.aspx

 OneSearch

 egy ablakos keresőrendszer az NLB-hez tartozó intézmények valamennyi 

információs forrásához

 https://search.nlb.gov.sg/

 NLB Mobile

 alkalmazás hozzáféréssel az NLB intézmények digitális szolgáltatásaihoz, 

a kölcsönzésekhez és a távfizetéshez

 Singapore Memory Project

 crowdsourcing alapú projekt a nemzeti örökség megőrzéséhez

 PictureSG: képek és művészeti alkotások

 Singapore Infopedia: cikkek

 MusicSG: szingapúri zeneszerzők művei

 https://www.facebook.com/SmartNationSG/

http://www.nlb.gov.sg/Programmes/ProgrammesforChildren.aspx
https://search.nlb.gov.sg/
https://www.facebook.com/SmartNationSG/


JÓ GYAKORLATOK / TORONTO, KANADA

Toronto Region Board of Trade: 

„Let Toronto Public Library hold smart city data” (2019. január)

a Torontói Közkönyvtár kezelje az okosvárossal kapcsolatos adatokat, javasolja a város 

kereskedelmi kamarája 



AZ OKOS VÁROSOK PROTOTÍPUSA

 A Google alá tartozó Sidewalk Labs Torontóban 

építené fel az okos város prototípusát, mellyel a 

várostervezést akarják teljesen megreformálni. 

 A cél: a megélhetési költségek csökkentése a 

hatékony energiafelhasználás és közlekedés 

fejlesztése révén.

 A terv fontosabb részei a következők:
• tíz új, masszív fagerendákból készült épület, 

vegyes felhasználási céllal, 

• a városrész bekapcsolása a gyorsvillamos 

hálózatba

• az utcák újratervezése a kerékpáros- és a 

gyalogos közlekedés előtérbe helyezésével,

• wi-fi hálózat kiépítése, amely olyan adatokat is 

képes begyűjteni, amelyek révén könnyebb 

tájékozódni például a közlekedési és a 

lakáshelyzetről,

• az üveghatású gázok kibocsájtásának 89 

százalékos csökkentése

• egy új kanadai Google központ építése.

 A probléma: adatok!

 A Sidewalks Lab tervei szerint a Google-városban a 

lakókat egy központi azonosító rendszer szolgálja 

ki. Ezen keresztül férhetők hozzá a közszolgál-

tatások, mint például az egészségügyi ellátás vagy 

a könyvtár, de a jövőben akár a szavazás is ezen 

keresztül működhet.

 „A torontói okosváros projekt a legmagasabban 

fejlett változata a megfigyelő kapitalizmusnak: a 

Google arra fogja használni adatait, hogy 

befolyásolja a városlakók viselkedését, hogy így 

teremtsen új piacot magának” Roger McNamee, 

amerikai vállalkozó

https://www.itworldcanada.com/article/let-toronto-public-
library-hold-smart-city-data-says-board-of-trade/413902

https://www.itworldcanada.com/article/let-toronto-public-library-hold-smart-city-data-says-board-of-trade/413902


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
http://librariandbd.blogspot.com/

koreny.agnes@fszek.hu

http://librariandbd.blogspot.com/

