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Steampunk robot 
librarian 

(Domestic Icing) 

http://www.youtube.com/wat
ch?feature=player_embedde
d&v=ESCxYchCaWI  

Induljunk el a 

robotkönyvtárosoktól  

Filer 13B-445-K, robot librarian 
 

Harry Harrison: The Robot Who Wanted 

to Know  (Pyramid Books,1962) 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ESCxYchCaWI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ESCxYchCaWI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ESCxYchCaWI


Robotkönyvtárosok működésben 

• University of British 
Columbia  

• Jaume University  



Mérleg és üzenet 

• Nem dehumanizál 

• Agymunka a magasabb            
értéktartományban (de mi az?) 

• Tranzakciós funkció, de tárolási-raktározási-
múzeumi kiteljesedés (a digitalizálás „átírja” az 
alapokat)  

• A változás a könyvtárfalakon kívülről jön, az 
igazodási pontokat a tudás világának 
megváltozó mintázatai között kell keresni   



Minden digitális(sá) … 

• Könyvek és folyóiratok és kéziratok és térképek és 
kották és kisnyomtatványok és ….  

• Open Library (openlibrary.org) 130 millió könyv 
egyedi oldala 

• Levéltári anyagok 

• Múzeumi anyagok  

• Minden film és fotó és kép 

• Minden rögzített hang 

• Családi emlékezet 

• Szellemi természeti és kulturális örökség 



A tudás világának 
megváltozó mintázatai 

• Óriási méretű, hálózati tudástermelő                        
közösségek 

• Az elosztók-közvetítők és a fogyasztók                                       
is a termelés felé közelítenek 

• Professzionális amatőrök (ProAms) 

• A tudásközösségek multicentrum-természete 

• A megosztás kultúrája (értékcsere helyett új értéktermelési 
ciklusok reménye) (Repair Café) 

• Automatizált jel-inputok a megismerésben – agyak új 
szerepben 

• Vizualizálás, gamifikáció, új tudáspedagógia 



A tevékenység 
új erőtere 

• Információs-és tudás- ökoszisztéma menedzsmentje 
(management of information and knowledge 
ecosystem)  

• információ-és tudáskormányzás (information and 
knowledge governance) 

• Tudásvagyon-tervezés (knowledge asset policy) 

• Információ-és tudásszakmák helyett szerepek  

• Decentralizálás, multi-stakeholderek 



A rögzített ismeretek 
szervezésének új architektúrája – 

a könyvtárak(ban) és mellett 

• A Corpus Digitale szegmentálása, metaadatolása, feltárása 
(Vannevar Bush: trailblazers (1945) 

• Vortál (vertikális tudásportál) 

      Pierport Morgan Library vs. Római orchidea-projekt vs. Laser Hub 

• Horizontális portálok – minőségbiztosítás, tájékoztatás 

• Adatkönyvtárak , kapcsolt adatok (adatweb), adatsilók 

 Kapcsolás (linkelés), értelmezés, rendezés, előfeldolgozás 

• A megjelenítés forradalma: infografika, dinamikus animáció 

• Kimenetek: civilizációs problémák megoldása,  lokális tudásszigetek 
fejlesztése 

 
 



Hol a haszon? Tervezési 
házi feladatok 

• MaNDA (nagy)üzemszerűvé tétele 

• Megosztás kultúrája 

• Kistelepüléseken integráció és tudáskormányzás 

• Tudományos és felsőoktatási szakkönyvtárak – 
csereszabatos alapszolgáltatások  

• Iskolai könyvtárak – tudás-animációs szerep, 
kapocs a Corpus Digitale-hoz, 
tanulásmódszertan, keresési stratégiák 

 

 



Stratégiai erőtér: 
házi feladat kontra 

versenyelőny-
teremtés 

• Vertikális tudásportálok – diszciplináris és 
tematikus térfoglalás (kisugárzó hatások) 

• Cyberscience librarianship – képzéssel, tréninggel, 
innovatív gyakorlatokkal „elébe menni” a világnak  

• Lokális információs szerepintegráció + helyi 
tudástermelés és tudásőrzés offenzív programjai 

 



Köszönöm a figyelmet! 

 


