
 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Makerspace a könyvtárakban - regionális szakmai továbbképzés 

204104/01524 

 

A Békés Megyei Könyvtár volt házigazdája a 2019. október 28-án megrendezett 

Makerspace a könyvtárakban - regionális szakmai továbbképzésnek. 

 

Szakmai továbbképzésünk célja volt:  

 A könyvtári makerspace fogalmának megismertetése.  

 Saját élményű tudásszerzés, amely lehetővé teszi a különböző típusú könyvtárak 

munkatársai számára a speciális szolgáltatások bővítését.  

 A könyvtárnépszerűsítés új formáinak elterjesztése. 

 A könyvtárak közötti együttműködés új lehetőségeinek bemutatása. 

 A Békés Megyei Könyvtár Digilabor és Kollabor műhelyeiben rövid foglalkozások 

kipróbálása. 

 

Makerspace: A könyvtári kultúra jellemzője a tudás- és információmegosztás, a tanulás, a 

felfedezés, a kreativitás, a közösségi élet (közösségi tér) és hozzáférhetőség biztosítása. 

Ugyanezek a szempontok jellemzik a makerspace alapelgondolást is. A könyvtárak 

működését évek óta a használóinak, olvasóinak kiszolgálása és az egyének segítése, tanítása 

jellemzi – életkortól és társadalmi helyzettől függetlenül.  

Az első könyvtári makerspace az egyesült államokbeli Fayetteville Free Library-ben nyílt 

meg 2010-ben. Az intézmény célja az információk és ötletek megosztása, innovatív 

tevékenységüket a Fehér Ház díjjal tüntette ki. 

A könyvtár olyan közösségi hely, ahol különböző forrásokból, szabadon lehet hozzáférni a 

tudáshoz. A széles körű hozzáférést biztosító könyvtárban kialakított makerspace és 

szolgáltatásai, eszközei a hátrányos helyzetű településeken élők számára is elérhetővé 

válhatnak a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működtetésén keresztül.  

A makerspace-szel karöltve interaktív és jövőorientált módon folytatódhat a könyvtárak 

tevékenysége. 

 

 



Előadók: 

 dr. Komló Csaba (Eszterházy Károly Egyetem, Médiainformatika Tanszék): A 

könyvtárak kihívásai és lehetőségei a XXI. században 

 Kovácsné Koreny Ágnes (FSZEK): Közösségvezérelt könyvtárak – követhető-e a 

külföldi gyakorlat? 

 Koszecz Sándor (Életfa Kulturális Alapítvány, Kollabor): Természettudományos 

élményközpont Békéscsabán 

 Kertész Zoltán (BMK): Digilabor és Kollabor a Békés Megyei Könyvtárban. 

 

A műhelymunka vezetői, előadói: 

 Kertész Zoltán informatikus könyvtáros – Információ, robotika, elektronika. Könyvtári 

körülmények között megvalósítható foglalkozás és a megfelelő irodalom 

beszerzésének lehetőségei 

 Juhász Zoltán informatikus könyvtáros – Helytörténeti adatbázisok használata 

informatikai és elektronikai eszközök bevonásával 

 Nagy Levente könyvtári informatikus – Robotikai eszközök használata a szövegértés, 

információkeresés fejlesztéséhez 

 Dávid Márk designer – Az újrahasznosítás lehetőségei a könyvtárakban 

 Cséffai Györgyi szobrász – A papírszobrászat egyszerűbb alkalmazásai, a 

szövegfeldolgozáshoz való kapcsolódás 

 Biró Bertold könyvkötő – Papírmunkák, könyvjelzők, leporellók 

 Éber Tamás foglalkozásvezető, bőrdíszműves oktató – helyismereti társasjáték 

készítése, könyvtári alkalmazása 

 Baukó János informatikus könyvtáros – Szövegfeldolgozás, szövegalkotás 

mikroelektronikai eszközök felhasználásával 

 Koszecz Anna foglalkozásvezető dietetikus – Egészséges tápanyagok  

A műhelymunka során olyan tevékenységeket próbálhattak ki a könyvtárosok, amelyek kevés 

anyagi ráfordítással, speciális szakismeret nélkül is megvalósítható, újszerű könyvtári 

foglalkozások megvalósításához adnak motivációt, ismereteket. 

 

Program: 

10-12 óra között: előadások 

12-13 óra között: ebéd 

13-17 óra között: műhelyfoglalkozások 4x45 perces időtartamban, szabadon választott 

helyszíneken, minden résztvevő 4 foglalkozáson vehetett részt. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 












