
„Változnod kell ahhoz, hogy fejlődj, és
gyakran kell változnod ahhoz, hogy
tökéletessé válj!”
(W. Churchill)

2021. február 3-4.

Kármán László

ügyvezető

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Regisztráció

Tisztelt Partnereink!

Qulto Szakmai Napok

február 3-án magyar nyelven és/vagy február
4-én angol nyelven

ingyenes

Zoom alkalmazás

Sokat változott a világ az elmúlt évben, így a rendezvényünk
is változik: idén az online térben rendezzük meg és kétnaposra bővítjük.



Csatlakozzanak hozzánk élőben
az izgalmas beszélgetéseket és az új kihívásokra adott

válaszokat bemutató szakmai eseményen!



A részvétel , regisztrálni pedig az alábbi linken elérhető nyomtatványon
lehet:




Az eseményt terveink szerint a segítségével bonyolítjuk le, a
csatlakozáshoz szükséges linket a rendezvény előtti napokban elküldjük a
regisztráltaknak.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfddPAcNxbYzD788-W5lUaHgMJAIN9sNYSJZI-UiWutkeA_fQ/viewform


„Változnod kell ahhoz, hogy fejlődj,  és 
gyakran kell változnod ahhoz,  hogy 
tökéletessé válj!” 

(W. Churchill)

2021. február 3-4.

~12:45
Zárás


Érintésmentes kölcsönzés, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár legújabb projektje

Dr. Kovács Béla Lóránt igazgató

Könyvkiadó automata


Szóllás Péter (főosztályvezető, EMMI)
Új stratégiák a pandémia után


 

Beszélgetőpartnerek: Szóllás Péter (főosztályvezető, EMMI), Dr. Fodor Péter 

(főigazgató, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) Szeberényi Gábor (főigazgató, 

PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont), Dr. Horváth Sándor Domonkos (igazgató, 

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér), Ringert Csaba (igazgató, Dobó István 

Vármúzeum), Hollanda Andrea (könyvtáros, Bod Péter Megyei Könyvtár)

Kerekasztal-beszélgetés: Új kihívások, új válaszok?
11:40 - 12.45

11:25 - 11.40

11:10 - 11:25

Covid edition

Elkészült és használatba vehető a könyvtári olvasójegy funkcióival bíró 

natív mobil alkalmazásunk.

Erdős Zoltán (fejlesztési részleg vezető)

Könyvtár a zsebben - eCard release!


Legújabb applikációink és megoldásaink a helytörténet és a turizmus új kihívásaira.

Deák Gábor (Agile Lead)

Kulturális örökség az okostelefonomban?
10:40 - 11:05

10:15 - 10:40
Új megoldások

KÁVÉ szünet

5 perc szünet

Ízelítőként tekintsék meg a tervezett programot:

9:00 - 9:25
Köszöntés

2020 eredményei és fontos ügyei.

Kármán László (CEO), Czoboly Miklós (CEO), Tarjáni Gyula (COO)

Köszöntés és éves beszámoló


9:45 - 10:05

9:25 - 9:45
Növeljük a digitális jelenlétet!

Prezentáció egy kulturális kincs digitális útjáról. 

Manage --> Digitize --> Connect --> Attract

Pancza János (CEO)

Mi a Qulto Ökoszisztéma?


Szemantikus tudásháló központi szolgáltatásként, ráépülő végpontokkal,

alkalmazásokkal.

dr. Fülöp Endre (rendszertervező)

Qulto Szemantikus Tudásháló 
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