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Könyveink mindannyian Pro Scientia illetve Pro Arte Aranyérmesek. Az OTDT által alapított
kitüntetést 1989 óta kétévente 45-50 fiatal kutató és művész kapja meg, akik egyetemi
pályafutásuk során tudományos vagy művészeti munkájukkal (elsősorban az OTDK és
OMDK konferenciákon) kiemelkedőt alkottak. Mindeddig 756 főt tüntettek ki éremmel. A Pro
Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület a Pro Scientia Aranyérem és a Pro Arte
Aranyérem tulajdonosait tömöríti. A PSAT elkötelezett a tudományos utánpótlás nevelése,
a tehetséggondozás mellett, fő célja az, hogy elősegítse az aranyérmesek és más fiatal
magyar tudósok szakmai kibontakozását, ennek érdekében szervezi programjait.
Tevékenységünkben hangsúlyosan jelenik meg a fiatalok érdeklődésének felkeltése a
felsőoktatásba, majd a diákköri mozgalomba való bekapcsolódás, a hallgatói életút
tudatos tervezése, a tudományos-kutatói életpályák választása iránt.
Bővebben: www.psat.hu

kölcsönzés
Az élő könyvtár nyitva tart: 2020. február 1. 10.00-13.00.
Helyszíne: Zipernowsky Stúdió
1114 Budapest, Bartók Béla út 33.
A kölcsönzési idő 20 perc, ami 1 alkalommal további 10 perccel meghosszabbítható, ha
a "könyvre" nincs előjegyzés. Kérjük, a kikölcsönzött könyvet a kölcsönzési idő lejártával
mindenképpen hozd vissza!
Egy könyvet egyszerre két személy is kikölcsönözhet.

A könyvekkel tegeződni szabad, sőt javasolt.

Kérjük, vigyázzatok könyveink épségére!

könyvtárosok
Nagy Noémi (PSA 2009)
jogász, pszichológus, adjunktus (NKE); kutatási terület: kisebbségi és nyelvi jogok,
kisebbség- és nyelvpolitika

Korsósné Delacasse Krisztina (PSA 1993)
jogász, jogtörténész, adjunktus (PTE); kutatási terület: ügyvédség története, kora újkori
magyar büntetőjog

A rendezvény a TDK-ért Közhasznú Alapítvány Magyar Nemzeti Bankkal kötött, 149341-2/2019
azonosítójú támogatási szerződésének alapján lebonyolított projekt keretében valósul meg.

AA2011

Auer Ádám

A jog: a jó és a méltányos művészete.
A lámpagyújtogató visszatér 2.0
Jogász

A címből egyértelműen következik, hogy a könyv jogász. Némi spoiler: a könyv egyszerre
egyetemi oktató és gyakorló jogász, de korábban volt igazgató, főállású kutató, személyi
titkár is, no és persze basszusgitáros és néptáncos. Számos kihívás, látszólag különböző,
távol eső területek? 2020-ban érdemes-e jogásznak tanulni, vagy ez az egyik
lámpagyújtogató szakma? Mit csinál egy elméleti és mit egy gyakorló szakember? Kell-e
tudni latinul, hordanak-e fehér parókát a tárgyalóteremben, és minden, amit mondunk
felhasználható-e ellenünk? Az attól függ, elolvasod-e a könyvet (nem ki, hanem el, de ez
már irodalom...); természetesen miután okéztad az általános szerződési feltételeket.

FA2013

Farkas Alexandra

Kutatóból tartalommenedzser

Biológus

A könyv több mint 10 éve kötelezte el magát a légkör- és környezetoptikai jelenségek
tanulmányozása mellett, környezettudományi doktori fokozatát 2019-ben szerezte meg az
ELTE Természettudományi Karán. Kiemelten foglalkozik a dunavirág kérészeket érintő
összetett ökológiai fénycsapda vizsgálatával, továbbá rendszeresen tanulmányozza az
olyan különleges és sokak által nem ismert égi fénytüneményeket, mint az éjszakai világító
felhők és a halójelenségek. Különösen fontosnak tartja a kutatások széles körű
bemutatását, ezért rendszeresen ír ismeretterjesztő cikkeket és tart közérthető
előadásokat, 2017 óta pedig a Szent István Egyetem tartalommenedzsereként dolgozik.
Hatodik hullám címmel saját rovatot vezet az Élet és Tudomány hasábjain, amelyben a
napjainkban tapasztalható környezeti problémákat, és azok hatásait mutatja be.

HI1991

Hamecz István

A pénz beszél
Közgazdász, pénzügyi elemző

A könyv egy olyan emberről szól, aki 1991-ben végzett közgazdászként, majd miután
elment Amerikába Phd-t csinálni, rájött, hogy nem akar tudós lenni külföldön. Hazatért és
az MNB-ben dolgozott 13 évig kutatási, elemzési és monetáris politikai területen, az
utolsó hat évben ezeknek a területeknek az ügyvezető igazgatója volt. 2007-ben
kezdett a magánszektorban dolgozni, az OTP Alapkezelő Zrt vezérigazgatója lett, ahol
alap- és vagyonkezeléssel foglalkozott. További életútjáról így ír: „Mivel az OTP-ben azt
gondolták, hogy értek a válságkezeléshez, az Alapkezelős munkám mellett először az OTP
orosz, majd az ukrán bankjának voltam elnöke, 2013-tól pedig mind a kettőnek, és
leadtam az Alapkezelő vezérigazgatóságát. 2016 vége óta eljöttem az OTP-től, saját
befektetéseimmel foglalkozom és csak olyan dolgokat csinálok, amelyek tényleg
érdekelnek.”

HM2009

Hegyháti Máté

Igyekszem ütemezni az ipari gépeket...
és magamat
Informatikus

Ez a könyv azt mutatja be, hogyan tudja az ember ötvözni az egyetemi munkát az egyik
kedvenc tevékenységével, a testmozgással. Oktató és kutató, emellett egyéni
vállalkozóként szoftverfejlesztő mérnök egy EMS edzőgépet fejlesztő cégnél – nem
lehetetlen karrier. Persze felmerül a kérdés, hogyan lehet az időt megfelelően ütemezni, ha
valakinek a hobbija a hosszútávfutás, két futókör alapítója, sőt egyiknek mindmáig
vezetője, és egyik célja minél több országban maratont futni. És még nincsen vége! A
könyv főszereplőjének sokoldalúságát mutatja, hogy régebben csellózott és amatőr
szimfonikus zenekart alapított, sőt menedzselt az egyetemen.

HB2015

Hohmann Balázs

Mesterséges intelligencia - cyberháború vagy
társadalmi célok megvalósítása?
Jogász, környezetmérnök

Az olvasó egy olyan "könyvvel" beszélgethet, aki több tudományterület eredményeit
felhasználva igyekszik választ találni arra, hogy miként lehet a negatív hatásokat elkerülve
a mesterséges intelligenciára - valójában mesterséges neurális hálókra - épülő
megoldásokat a társadalmi együttélés mindennapjaiba beépíteni és ehhez milyen jogi és
társadalmi szabályozásra van szükség. Van-e félnivalónk az algoritmikus döntéshozataltól
a 21. században? Milyen keretek között alkalmazható a gépi döntéshozatal az egyes
alkalmazási területeken? Milyen mértékben avatkozzon be a jogi szabályozás a
vonatkozó társadalmi-gazdasági folyamatok menetébe?

HA2017

Hörömpöli Ádám

Kérdések és döntések a pszichológiában

Pszichológus

Mindig is érdekelt, hogy mi tesz minket emberré? Vagy egyszerűbb kérdések
foglalkoztattak, mint például „miért van az, hogy bemegyek a boltba kenyérért és
»megleptem magam« egy csokival vagy üdítővel is?” Miért népszerűek a gyorséttermi
ételek, miközben sok helyen olvashatjuk, hogy milyen károsak az egészségre? Vagy
esetleg az érdekel, hogy milyen technikákkal növelheted a tanulási teljesítményed? Mik
azok a viselkedéses addikciók, és hol a határ a szerencsejáték és a problémás
szerencsejáték használat között? Mikre alapozva hozunk döntéseket és azok hogyan
torzulhatnak? Ha ilyen és ehhez hasonló kérdések merültek fel az olvasóban, a könyv
segítségével megismerkedhet olyan fogalmakkal, amik mentén kielégítheti kíváncsiságát.
Emellett a könyv a hazai pszichológiai képzésben is tájékoztatást tud nyújtani.

JHA2007

Jedlovszky-Hajdú Angéla

Mesterséges szövetek és nanorészecskék az
orvostudományban
Klinikai kémikus, tudományos munkatárs

Az olvasóra van bízva, hogy a cím alapján miről szeretne hallani. Nanotechnológiáról a
mindennapjainkban, a legforrongóbb kutatási témákról, a jövőnket befolyásoló
gyógyszerészeti trendekről, vagy a polimerek lélegzetelállító világáról.
Hogyan lehet előállítani valamit, ami mesterséges, mégis a szervezet építőegységeiből
épül fel? Legózunk a természettel? Vagy inkább az érdekel, mitől leszel jó kutató, rossz
kutató, elégedett kutató, anyatigris kutató? Anya és kutató? Anya és egy kutató, akinek
karrierje is van? Vagy csak az érdekel, mit csinál egy klinikai kémikus az orvosi egyetem
biofizika intézetében a nanokémiai kutatócsoport vezetése közben? Bármire szívesen
válaszol!

PE2019

Pancsa Emese

Találjuk fel magunkat!

Formatervező, közgazdász

A szakmai határterületek közötti felfedezésben nem kell egy dobozba sem beleférni, ha
szeretnéd, kialakíthatod a saját világodat. Az elmúlt évek felfedezései, szakmai és
önismereti utazása különleges helyzetekben tett próbára itthon és külföldön egyaránt. A
designereknek és az építészeknek napjainkban együtt kell egyfajta ökoszisztématervezőkké válniuk. Tervezői felelősségünk van a változásokban való részvételre. A
tervezői válaszokban pedig az önkifejezés mellett részese lehetsz egy csapat tagjaként
valaminek, aminek a jelentősége gazdagítja a lelkedet. Ebben a szabad szerveződésben
volt lehetőségem közgazdászból környezet- és formatervezővé válni és a startup világot
összekötni a művészekkel. Ez az önismereti utazás pedig rengeteg értékes embert hozott
az életembe. Azt gondolom, nem ismered a határaidat, amíg nem próbálod ki azokat!
Találd meg a kreatív „miértedet”!

SIR2011

Sipos István Róbert

Fektess számokba!

Informatikus

Ebből a könyvből megtudhatod, mit jelent a pénzügyi matematika, továbbá azt is, hogy
egy informatikus, aki valós idejű optimalizálás témakörében szerezte meg PhD fokozatát,
mennyi helyütt tudja kamatoztatni interdiszciplinális tudását, legyen az egyetemi (egy
évtized oktatói tevékenység), akadémiai (EU FP7-es genom előrejelzés az MTA Rényi
Intézetben), nagyvállalati (pénzügyi "quant" modellezés teljes életciklusa a Citigroupnál),
és startup (jelenleg az NDVR fintechnél) környezet. S ha arra is kíváncsi volnál, Kedves
Olvasó, hogyan lehet emellett több mint 50 országba eljutni, vagy olyan kedvteléseknek
hódolni, mint a túrázás és a vitorlázás, válaszd ezt a könyvet!

SZL2007

Személyi László

Innováció és technológiák a bankban és a
társadalomban
Banki szakember, szociológus

A könyv első fejezetei a szociológiát, különösen a migráció és az agyelszívás témáit
boncolgatják. Hamarosan azonban új témákat vet fel: miként fejlesszünk banki
folyamatokat? Hogyan modernizáljuk és egyszerűsítsük az ügyfél-kiszolgálást? Mindezt
folyamatosan színesítik a családi történetek: házasság, két fiú, majd később egy kislány
születése, az élet nagy tanulságai és a karrier egészséges korlátai.
A könyv ütős zárása napjaink nagy kihívását: a digitális technológiák használatát
mutatja be. A mesterséges intelligencia, a robotok, a kiegészített vagy épp virtuális
valóság, a személyre szabott egészségügy, a szuperalkalmazások mind-mind alapjaiban
forgatják fel környezetünket. Igazából mennyire gyorsan változik a világ? Hogyan
készülhetsz fel egy olyan szakmára, amely még csak most jön létre? Miért ne (csak)
egyetemen tanulj? A könyv szereti, ha sokszor forgatják, ezért olvass bátran a sorok
között, hisz annál többet nyersz!

VJK2017

Varga Julia Kornélia

Határterületeken

Biomérnök, bioinformatikus PhD hallgató

Szeretsz határterületeken barangolni? Több tantárgy van, amit szeretsz, és nem tudod,
melyiket válaszd? Nem biztos, hogy bármelyikről le kell mondani! A könyv egy olyan,
dinamikusan fejlődő tudományterületet mutat be, amely több más tudományág (biológia,
kémia, matematika, informatika) ötvözéséből született. A bioinformatikát a mai biológiai,
orvosi kutatások által létrehozott nagymennyiségű adat kezelésének és értelmezésének
szükségessége hozta létre.
Ha érdekel, elolvashatod, hogy milyen területei vannak a bioinformatikának, mit kell hozzá
tanulni, mit lehet vele csinálni. Mi az előnye és a hátránya annak, hogy több területen
átívelő munkát végzel? Hogyan egészíti ki az informatika a kísérleteket? A könyv a
biológiai kutatásokat nemcsak a számítógép előtt, hanem laborban is végzi, és az erről
szóló tapasztalatait is szívesen megosztja.

ZSLR2007
Zsiros László Róbert

Te mit mondanál el a világról?

Kertészmérnök, jogász, tudománykommunikátor

A kutatók folyton kérdéseket tesznek fel a világról és azon ügyködnek, hogy megfelelő
módszerekkel megválaszolják azokat. A válaszokat aztán megosztják – többnyire
egymással.
Ez a könyv arról szól, hogy a tenger sok izgalmas kérdés és válasz közül, amit a kutatók
maguk közt vitatnak meg, mit, hogyan és hol érdemes elmondani másoknak. Az első fejezet
egy kíváncsi kamaszról szól, a második egy kutatóról, a harmadik pedig egy kalandozó
ismeretterjesztőről, aki a Szertáron keresztül nap mint nap belép az ismeretlenbe.

