A szakirodalmi könyvkiadás ingadozó és esetleges piacára egy tudatos, az útkeresés izgalmas folyamatát is érzékeltető, a tehetséggondozás fontosságát és sikerének jegyeit magán hordó kötet
született. Az aktuális jelenségeket tükröző és előremutató, de egyben az általánosításra is alkalmas, számos innovatív ötletet felsorakoztató körképet kapnak az olvasók, mely az értékes tartalom
mellett temérdek továbbgondolkodásra érdemes üzenetet hordoz.
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A kötetet alkotó munkák témájukban és szemléletük frissességében egy új generáció figyelemre
méltó megnyilatkozásai. Az egyes fejezetek világosan mutatják, hogy a fiatal kollégák fontosnak
tartják felszínre hozni a könyvtárügy eddig kevésbé hangsúlyos területeit. A tanulmányok erénye
a tényszerűség és szakszerűség. A modern hang üdvözlendő, amit minden bizonnyal a jövőben
elmélyít a munka során szerzett tapasztalat.
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Fiatal kutatók friss, újszerű oldalról közelítik meg a szakmai kommunikáció, a pályázati módszerek, a könyvtárépítészet, a könyvtárosképzés, a könyvtári menedzsment és marketing kérdéseit.
Érdemes figyelni a véleményükre, mert dolgozataikban nem elméleti, hanem nagyon is gyakorlati jelenségeket állítanak a középpontba. Következtetéseikben nem köti őket a túlzott tapintat, a
megfelelni vágyás. Elemzéseik eredménye nem mindig pozitív, őszintén rámutatnak a problémás
területekre, és több esetben javaslatot is tesznek a megoldásra, további fejlesztésre.
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