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2010-ben szereztem történelem alapszakos bölcsészdiplomát a
Pécsi Tudományegyetemen, 2013-ban pedig elvégeztem a szegedi informatikuskönyvtáros-mesterképzést.
2010 szeptemberében kezdtem dolgozni a KSH Könyvtár Olvasószolgálati Osztályán tájékoztató könyvtárosként. 2012-ben tudományos titkári, 2013 májusában történeti kutatási osztályvezetői megbízást kaptam. 2013 novemberétől az intézmény főigazgató-helyettese,
emellett 2014 májusától a Kutatástámogató és Statisztikatörténeti Főosztály vezetője voltam. 2018. április 1-jével öt évre szóló megbízást kaptam a KSH Könyvtár főigazgatói posztjára.
2016 óta szervezem a tudományos könyvtárak együttműködését elmélyíteni hivatott Szakkönyvtári seregszemléket. Közreműködtem az országos könyvtárstatisztikai adatgyűjtés tartalmi megújítását célzó munkálatokban, amelyek megalapozásaként 2017 novemberében
négynapos workshopot szerveztem a közkönyvtárak, a szakkönyvtárak, a Könyvtári Intézet és
az ágazati irányítást ellátó minisztériumi osztály képviselőinek jelenlétével. 2018–2019-ben
részt vettem az országos szakkönyvtárak stratégiai tervének kidolgozásában. Tavaly óta szerepelek a kulturális szakértői névjegyzékben.
2011-ben léptem be a Magyar Könyvtárosok Egyesületébe, 2015 óta veszek részt a Társadalomtudományi Szekció vezetőségének munkájában. Az egyesületi konferenciák, szakmai
programok rendszeres résztvevője vagyok; a vándorgyűlések és a seregszemlék mellett a
Bács-Kiskun Megyei Szervezet, a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, a Jogi Szekció, a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet és a Társadalomtudományi Szekció rendezvényeire kaptam előadói meghívást. 2013-ban az MTA Statisztikai Tudományos Albizottságának tagjává,
2016-ban a Magyar Statisztikai Társaság választmányi tagjává, 2017-ben Statisztikatörténeti
Szakosztályának elnökévé választottak. 2012 és 2014 között a Wikimédia Magyarország
Egyesület elnökségi tagja voltam. 2018 óta az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti
Program Programtanácsában ellátom az országos szakkönyvtárak képviseletét.
2016-ban az Év Fiatal Könyvtárosa Díj Különdíjában részesültem.
A könyvtári munka mellett rendszeresen publikálok a statisztikai és a könyvtári szaksajtóban,
elsősorban a tudományos könyvtárügy, a könyvtár- és a statisztikatörténet kérdéseiről. Írásaimat eddig többek között a Könyvtári Figyelő, a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, a Könyvtári
Levelező/lap, a Magyar Könyvszemle, a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás és a Statisztikai
Szemle közölte. 2014-ben jelent meg az általam főszerkesztett Portrék a magyar statisztika
és népességtudomány történetéből című életrajzi lexikon, 2015-ben Rózsa György életrajza
Legvégül a tópart címmel, 2018-ban pedig a Szakkönyvtár a holnap határán című monográfiám. 2015-ben megalapítottam és 2017 végéig főszerkesztettem a máig működő Nemzetközi
Statisztikai Figyelő című elektronikus negyedéves referáló folyóiratot.

