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27 629 beiratkozott olvasó
620 344 belépés
187 737 kölcsönzés
13 757 kérdés a Tájékoztató  pultnál
23 millió keresés az adatbázisainkban

BEMUTATKOZOM: 
ÉN ÉS KÖNYVTÁRAM 2017-es statisztikából: 

 
70-80%-ban az Y-Z generáció tagjai 
 
 KIK ŐK? HOGYAN ÉRJÜK EL ŐKET? 



(1980-1994) információs társadalom szülöttei, ezredfordulós generáció, nem 
élhetnek a technológia nélkül- HŐSÖK

Y-generáció

Z-generáció

(1995-2009) digitális bennszülöttek,másként működnek, állandóan online vannak, 
multitasking, szkennelő olvasásmód (skimming) - MŰVÉSZEK

"A Z generáció eléréséhez a leghatékonyabb út az ő eszközeiken 
keresztül történő rövid szöveges üzenet és izgalmas lehetőségek 

felvillantása – lehetőleg nyolc másodperc alatt." 
(Innotéka: Generációs ábécéskönyv: X, Y, Z...) 

 
Meg tudjuk ezt oldani?



MÁRKAHŰSÉGMÉDIAFOGYASZTÁSI 
SZOKÁSOK

VÁLLALKOZÓI SZELLEM ÉS 
TECHNOLÓGIAI 

HOZZÁÉRTÉS

Média, Márka, Technológia - helyezzük át a 
hangsúlyokat



A múlt... 



A mi eszközeink
• Generációs szemléletváltás

• Érdekes, és aktuális hírek

• Események, amik róluk, nekik szólnak

• Dinamizmus, friss, szemlélet

• Minőségi, személyre szabott szolgáltatás (Kölcsönözz ki egy 

könyvtárost!)

• Kép-videó tartalom növelés

• Hatékonyabb kommunikáció

 



1. SZAKIRODALMI 
TÁJÉKOZTATÁS ÁTALAKULÁSA

2. SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ 
FONTOSSÁGA

3. „FACE-TO-FACE 
DRIVER MODELL”

4.BLENDED LEARNING

Gyorsaság, kényelem.
A jövő könyvtára / a jövő 
olvasója

Személyre szabott tanulás, 
módszertani segítségnyújtás.

E-források, adatbázisok 
használata (digitális eszközök), 
hagyományos könyvtári 
környezetben, tájékoztató 
könyvtárossal.

Egy újabb oktatási forma, 
amelyben az internet és a digitális 
média nyújtotta lehetőségeket és 
a hagyományos tantermi oktatás 
módszereit együttesen használják, 
ennek átültetése könyvtári 
környezetbe.

Kölcsönözz ki egy könyvtárost?



infografika 

online

névjegykártya

A szolgáltatás marketingje

nyílt nap

szakdolgozat.ek.szte.hu

plakát



RASZTERGRAFIKA (PONTRÁCS, 

PONTHÁLÓZAT)

KÉPPONTOK (MINDEGYIK 

ÖNÁLLÓAN DEFINIÁLT)

EGYSZERŰ ALGORITMUS,  

GYORS ADATFELDOLGOZÁS   

FIX FELBONTÁS

NAGYÍTÁS                          

MINŐSÉGVESZTÉS

JÓ MINŐSÉG       NAGY 

FÁJLMÉRET

PIXELGRAFIKA
VS.

VEKTORGRAFIKA

GEOMETRIAI ELEMEKBŐL ÁLL
PONTOK, EGYENESEK, 
SOKSZÖGEK, GÖRBÉK

NAGYOBB MÉRETNÉL IS 
ALACSONY MEMÓRIAIGÉNY

VONALVASTAGSÁG, MINŐSÉG, 
STB. NAGYÍTÁSNÁL 

VÁLTOZATLAN
BÁRMEKKORA MÉRETBEN 

EXPORTÁLHATÓ
MÓDOSÍTHATÓ

PIXLR (PHOTOSHOP 
ALTERNATÍVA)

PABLO (KÖZÖSSÉGI MÉDIA A 
KÖZÉPPONTBAN)

KIADVÁNY- ÉS KÉPSZERKESZTŐK



OFFLINE ONLINE

Scribus (kiadvány)
Inkscape (vektorgrafikus)
Gimp (pixelgrafikus)

Ingyenes megoldások 

Canva
Pictochart
Pixlr (Photoshop alternatíva)
Pablo (közösségi média a 
középpontban)
Vectr (online és offline verzió is)



az egyik legjobb és a legkönnyebben használható ingyenes 

online képszerkesztő, ami ma megtalálható az interneten

ingyenes

magyarul is elérhető
letöltés nélkül, pár pillanatig tartó regisztrációval 

(Facebook, vagy akár Google-fiókkal) 

 egyszerű használat

az alap grafikáktól kezdve a kiemelt képeken át egészen a 

Facebook-hirdetésekig mindent el lehet vele készíteni

a méretük pont úgy van beállítva, hogy tökéletesen 

illeszkedjen a megfelelő platformra

egyedi méretezésű kép szerkesztésére is lehetőséget ad

... és amit mi a legtöbbet használunk



óriási saját adatbázissal, 
fantasztikus képekkel 
saját képek feltöltése
nem csak fotók, hanem különböző 
grafikák: ikonok, alakzatok, vonalak, 
diagramok, nyilak, hátterek
filterek, beállítások (fényerő, 
kontraszt, telítettség stb.) 
betűtípusok nagy választéka, 
melyek  használhatók a képekhez 
és könnyen cserélgethetőek
fotókollázsok készítése

További előnyök    Néhány hátrány

vannak köztük fizetős 
képek, templatek
nincs klónozó és 
intelligens kijelölő eszköz



666 5170
KÖVETŐ

KÉPES, MEGKOMPONÁLT 
POSZTOK

 
 KÖVETŐ (2017-

BEN 187),
118 BEJEGYZÉS

INSTAGRAMM FACEBOOK YOUTUBE 

44 262
ÖSSZESÍTETT NÉZÉSI 

IDŐ (PERC), (2017-
BEN 7338 PERC)

Online kommunikáció
(plakát, leporelló, infografika, fotókollázs, névjegykártya, Facebook-poszt, videó)



Iratkozz be!
 
 
 

Miért 
érdemes?



Köszönöm a 
figyelmet!
 


