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https://edition.cnn.com/travel/article/tianjin-china-library/index.html



https://weburbanist.com/2015/09/02/room-to-read-in-a-digital-world-14-modern-library-designs



https://konyvparfe.blog.hu/2019/03/28/little_free_library





https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/megtelt-konyvtarbusz

http://www.balatonfenyves.hu/fenyves1/index.php/en/kezdolap/item/344-strandk%C3%B6nyvt%C3%A1r



https://www.literacyeurope.org/wp-content/uploads/2014/05/biblioburro.jpg











https://programminglibrarian.org/blog/small-library-big-community-soup-and-sound



https://www.facebook.com/ELTEkonyvtar 



https://mythorold.com/healthy-kids-community-garden



https://www.berkeleypubliclibrary.org/locations/tool-lending-library



https://twitter.com/thhatanewark/status/1049778623241248769/photo/1





https://konyvtarak.hu/infografika/digitalis-gyujtemenyek-magyar-elektronikus-konyvtar



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pFSA-yEDixl5ZKtQmEUOuW_vdDFLdzDbhjP5Cjrkajo/edit#gid=0



https://www.youtube.com/watch?v=ALKiTeBedOI

https://www.ifla.org/node/92633



MULTIFUNKCIÓS (KÖZ)KÖNYVTÁRKÉP

fenntarthatóság (gazdaság, társadalom, környezet)

helyben és távolról is



https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-editorials/global-commons-at-threat



https://giveme-5.org/the-economics-of-sustainable-development



https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=SDG_8_-_Decent_work_and_economic_
growth&oldid=365232



http://hdr.undp.org/en/data



https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi



https://ec.europa.eu/education/policy/strategic
-framework/et-monitor_hu

https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publicati
on/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-01aa75ed71a1







KAPCSOLÓDÁSI PONTOK

Nem a dokumentum hordozója és formátuma lényeges
A könyvtár nem csak a könyvek tára

Társadalmi hasznosság
Küldetésünk sokszínű – tipikus vagy atipikus – arca 

„Kultúrafogyasztási verseny”
Tartalom- melletti használóközpontúság

(vonzó környezet, élmény, esélyegyenlőség)

Nem formális oktatás és távhasználat jelentősége (tapasztalata)

„A digitális készségek és azok alkalmazásánál is szignifikáns
összefüggést találtak a kutatók, mivel aki magasabb pontot
ért el a pénzügyi válaszadásnál az többnyire digitális csatornák 
igénybevételével hozza meg pénzügyi döntéseit.”
(OECD, 2020 idézi MNB, 2020)



PÉNZÜGYI KULTÚRA

financial literacy
pénzügyi kultúra, pénzügyi tudatosság

financial wellbeing
pénzügyi jólét

„A pénzügyi ismeretek és készségek olyan szintje, amelynek segítségével 
az egyének képesek a tudatos és körültekintő döntéseikhez szükséges
alapvető pénzügyi információkat azonosítani, majd azok megszerzése
után azokat értelmezni, és ez alapján döntést hozni, felmérve döntésük
lehetséges jövőbeni pénzügyi, illetve egyéb következményeit.” 
(MNB, 2008)

1. Pénzügyi ismeretek
2. Pénzügyi szemlélet (ismeretek alkalmazási képessége)
3. Pénzügyi hozzáállás, magatartás, attitűd

Cél: felelős pénzügyi döntések (szemléletmód)
Ráépül: vállalkozásfejlesztés (és a képzők képzése)



NEMZETI STRATÉGIA

„Magyarországon a lakosság pénzügyi
ismereteinek szintje elmarad a kívánatostól.”
(ÁSZ, 2016)

1919/2017. Korm. határozat

„Miközben a pénzügyi ismeretek tekintetében Magyarország lakosság
a más országokhoz képest nincs komoly lemaradásban, addig a
magyar felnőtt lakosság pénzügyekhez való hozzáállása és tényleges 
magatartása (pénzügyi döntései) szempontjából továbbra is
alul teljesít. Ez egyértelműen arra utal, hogy változatlanul a meglévő
tudás gyakorlati alkalmazása a leginkább fejlesztendő terület. 
(MNB, 2020)

Mindennek van közvetlen vagy közvetett pénzügyi vonzata, szinte
minden korosztály akár naponta több pénzügyi döntés
meghozatalára is kényszerül, így a pénzügyi ismeretek gyakorlati
alkalmazása alapvető jelentőséggel bír a társadalom számára a
mindennapi pénzügyi jólét elérése érdekében.



https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/dss-magyarorszag-digitalis-startup-strategiaja

https://hsup.nkfih.gov.hu



PROGRAMOK



http://www.ala.org/news/state-americas-libraries-report-2020

• mobility and
transportation

• colocation

• making access easier

• artificial intelligence

GLOBÁLIS

TRENDEK



http://www.ala.org/pla/sites/ala.org.pla/files/content/initiatives/librarieslead/Libraries_Lead_MI.pdf



http://www.ala.org/pla/initiatives/google



http://www.ala.org/news/state-americas-libraries-report-2020/promotional-tools



http://www.ala.org/news/state-americas-libraries-report-2020/promotional-tools





KÖNYVTÁRI NAGYPROJEKTEK (USA)



https://communities.moneysmartweek.org/national-programs-and-competitions



https://smartinvesting.ala.org/reliable-content-2



https://www.arkansasonline.com/news/2019/may/10/investing-in-the-kids-of-the-community-/?features



https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/about



https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/about



https://www.bl.uk/case-studies/imran-merza-and-taz-basunia-jealous-sweets



https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/grow-your-business



NYPL



NYPL



https://www.nypl.org/locations/snfl/business



CPL



https://www.chipublib.org/resources/business-money



PBL



https://phoenixpubliclibrary.evanced.info/signup/list?df=list&nd=120&et=21&kw=hiveatcentral



KÜLSŐ PARTNERSÉG

stb. stb. stb.



LIS SZAKIRODALOM



16 MODELLPROGRAM

https://programminglibrarian.org/articles/rainy-day-ready-interview-melanie-welch-about-financial-literacy
-programs-and-tools



KÖNYVTÁRAK GAZDÁLKODÁSA

Elsősorban a vezetői szintű napi feladatok között
hangsúlyosak a pénzügyek

„Ha igazán hatékonyan szeretnének működni a könyvtárak,
nem tehetik az üzleti szektor kizárásával.”
Markója Szilárd

„Négyes osztályzatot sem ért el a szakma pénzügyi jártasságból,
marketing ismeretekből, vezetési ismeretekből és idegen nyelvekből.” 
Tóth Máté: A hazai felnőtt lakosság olvasási és könyvtárhasználati
szokásai 2019-ben. Az én könyvtáram

Képzések, továbbképzések

Könyvtári vezetési ismeretek, Könyvtári Intézet

Business Information Courses in LIS Programs
ALA RUSA BRASS Business Reference 101 (BizRef 101) 



EGYETEMI 

KÖNYVTÁROSKÉPZÉS

Múlt, jelen, jövő

ELTE BTK, jelenlegi helyzetkép:

Informatikus könyvtáros BA
(KKK szakmai jellemző: menedzsment ismeretek; 5-20 kredit)
információ- és tudásmenedzsment specializáció
• Gazdasági, vállalkozói, jogi alapismeretek
• Üzleti információ 1-2.
• Üzleti kommunikáció
• Gazdasági szakirodalmi információ
• Üzleti levelezés, helyesírás

Könyvtártudomány MA
(KKK szakmai jellemző: gazdasági és vezetési ismeretek,
szervezetfejlesztés; 5-15 kredit)
• Gazdasági ismeretek
• Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban
• Üzleti információ és pénzügyi kultúra



KUTATÁSI FELADAT

Könyvtárak és a pénzügyi kultúra

– gazdasági fenntarthatóságot elősegítő,
vállalkozásfejlesztő (pl. start-up) –

innovációs modell kidolgozása

Az előadás az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
és

az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-5 kódszámú
Új Nemzeti Kiválóság Programjának

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott
szakmai támogatásával készült.



BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!

Kiszl Péter
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézet

kiszl.peter@btk.elte.hu
http://lis.elte.hu 


