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Meghívó a PSAT Online Élő Könyvtárára! 
 

Újra pályaorientációs Élő Könyvtárat szervez a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága 

középiskolásoknak, korábbi sikeres "Lapozz fel!"-eseményeik mintájára. A programra 

elsősorban a pályaválasztás előtt álló középiskolásokat várják, akik szívesen körbenéznének 

továbbtanulás előtt, szemezgetnének a kutatási területek között. 

  Egy élő könyvtár alapvetően ugyanúgy működik, mint egy hagyományos könyvtár: az 

olvasók kikölcsönöznek egy könyvet, majd miután elolvasták, visszahozzák, és ha kedvük 

van, kikölcsönöznek egy másikat. A különbség az, hogy az élő könyvtárban a könyvek 

személyek, és a könyv és olvasója személyes beszélgetnek a választott témáról. “Könyveink” 

egy vagy több tudományterületet képviselő aranyérmesek, akik nagy örömmel vezetik be 

olvasóikat munkájukba. A “kölcsönzők” Kérdéseket tehetnek fel kutatásikról, 

tudományterületükről, vagy segítséget kérhetnek a továbbtanulásukhoz, kutatásaikhoz. 

2021-ben a vírushelyzet miatt ezt a személyes találkozót egy online könyvtárban 

tartjuk, Airmeet-en. A szimpla regisztráció után az érdeklődők körbejárhatnak a virtuális 

teremben, s a kiválasztott témát és személyt 10-20 percre kikölcsönözhetik. A PSAT 

könyvtárosai pedig biztosítják, hogy könyv és olvasója zavartalanul, „hétköznapi módon” 

beszélgethessen az olvasót érdeklő kérdésekről, akár mentori vagy tanácsadói jelleggel is. 

Facebook: https://fb.me/e/1xXrjDG23 

Csatlakozási link: https://www.airmeet.com/e/36cf4cb0-5a79-11eb-8458-

1130efdf23ab  

Könyveink: 
 A vikingektől a skandináv krimikig - Domsa Zsófia (skandinavisztika) DZS1997 

 Kutatóból tartalommenedzser - Farkas Alexandra (biológia) FA2013 

 A pénz beszél - Hamecz István (közgazdaságtan, pénzügyi elemzés) HI1991 

 Sportpszichológia - Harsányi Szabolcs Gergő (pszichológia) HSZG2005 

 Igyekszem ütemezni az ipari gépeket... és magamat - Hegyhati Mate (informatika) HM2009  

 Mesterséges intelligencia - cyberháború vagy társadalmi célok megvalósítása? - Hohmann Balázs 

(jog, környezettudomány) HB2015  

 Kérdések és döntések a pszichológiában - Hörömpöli Ádám (pszichológia) HA2017 

 Mesterséges szövetek és nanorészecskék az orvostudományban - Jedlovszky-Hajdú Angéla 

(kémia, orvostudomány) JHA2007  

 Tudomány és/vagy tanárság? - Máthé Zsolt (törtettudomány) MZS2015 
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 Közgazdász a történészek között és történész a közgazdászok szemében - Pelles Márton 

(gazdaságtörténet) PM2017 

 Fektess számokba! - Sipos István Róbert (informatika) SIR2011 

 Innováció és technológiák a bankban és a társadalomban - Személyi László (innováció, 

digitalizáció, bank) SZL2007 

 Határterületeken - Varga Julia Kornélia (biomérnök, bioinformatika) VJK2017 

 

Üdvözlettel a PSAT elnöksége nevében: 

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla 

a PSAT elnöke 

Budapest, 2021. ferbruár 01. 


