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Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

 

pozývame Vás na 22. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov TLib 
2023, ktorý bude venovaný novým službám v inovatívnych knižniciach. 

S príchodom vzdialeného prístupu k elektronickému obsahu sa zdalo, že tradičné knižnice sú 
v modernej súčasnosti dinosaurom. Zdalo sa, že ich zmiznutie je nevyhnutné a za pár rokov „lekárne 
pre dušu“ uvoľnia miesto atraktívnemu, avšak neosobnému on-line priestoru. Ako sa však ukazuje, 
záchranným kolesom pre knižnice a knihovníkov sa stali zásadné zmeny v podobe nových činností 
a služieb vrátane digitálnych. 

Ako sa správajú knižnice v konfrontácii s elektronickým priestorom? Vedia ešte zaujať verejnosť 
novými aktivitami? Na zodpovedanie týchto otázok je potrebné pochopiť dôvody poklesu dopytu po 
knižničných službách. 

Cieľom seminára bude venovať sa problematike transformácie knižníc v oblasti poskytovania služieb, 
zabezpečenia knižnično-informačných činností v digitálnej dobe a formovaniu nových kompetencií 
knižnično-informačných špecialistov. Elektronické zdroje a nové informačné technológie ovplyvňujú 
efektívnosť knižničných procesov pri akvizícii, ale aj získavanie nových databáz, technológií, 
zamestnancov rôznych profesií a úrovne vzdelania či vznik nových formátov na poskytovanie 
knižnično-informačných služieb. Tie môžu dopĺňať vzdelávanie, podporovať osobnostný rozvoj 
používateľov, zamerať sa na zmysluplné prežívanie voľného času alebo na oddych návštevníkov 
všetkých generácií.  

Zavádzanie nových technológií do práce knižníc a modernizácia knižníc podporujú ďalší rozvoj činnosti 
knižníc v on-line priestore a aktívne iniciujú poskytovanie elektronických služieb. Realita posledných 
rokov ukázala, aké dôležité je poznať a brať do úvahy prognózy rozvoja moderných technológií 
a komunikačných systémov v oblasti knihovníctva, ktoré zodpovedajú svetovým trendom. 
Obmedzenia prístupu k fyzickým médiám v nedávnom pandemickom čase ukázali, že dopyt po 
informáciách prispel k rastúcemu dopytu po elektronických zdrojoch, čím sa posilnil význam 
vzdialených formátov poskytovania služieb. Novými kompetenciami pracovníkov knižníc, technickým 
vybavením a softvérom sa odhalila miera pripravenosti knižničných inštitúcií na prácu v núdzových 
situáciách. Každá knižnica napokon hľadá vlastné spôsoby práce a spôsoby obsluhy používateľov. 

Zámerom seminára je diskutovať o tom, čo priniesla moderná doba do knižníc, čo im vzala a je už 
nenávratne minulosťou a ako ovplyvnila súčasné služby v knižniciach. Vrátili sa knižnice k pôvodným 
formám práce? Vznikli nové služby, ktoré našli uplatnenie v praxi a majú perspektívu rozvíjať sa? 

Budeme veľmi radi, ak sa prídete aktívne podeliť o Vaše skúsenosti a nové formy poskytovania služieb 
pre používateľov a návštevníkov Vašej knižnice. 

  



Radi sa zoznámime s Vašimi skúsenosťami v nasledujúcich tematických okruhoch seminára: 

 Knižnice a digitálne služby, nové aplikácie pre knižnice, moderné technológie v službách pre 
používateľov, microroboty, 3D tlačiarne... 

 Netradičné služby: požičovne náradia v knižniciach, kurzy šikovných rúk, kurzy varenia... 

 Kompetencie knižnično-informačných špecialistov pri poskytovaní služieb čitateľom, vznik alebo 
zavádzanie nových profesií… 

 Nápady na nové aktivity a nové služby pre verejnosť v praxi knižnice – služby pre voľnočasové 
aktivity, výstavy, premietanie filmov, jazykové kurzy, výhody spolupráce a prepojenia knižnice 
s inými organizáciami pri poskytovaní služieb (školy, múzeá, galérie, centrá voľného času)… 

 Spolupráca na úrovni regiónu a rezortu pri podpore inovatívnych nápadov v službách knižnice 

 Dobrovoľnícka činnosť a služby knižnice 

 
 

Súčasťou podujatia bude 

KNIŽNIČNÝ INKUBÁTOR 
6. ročník fóra mladých knižnično-informačných špecialistov na tému 

INTERAKTÍVNE SLUŽBY PRE VEREJNOSŤ – ČO VŠETKO SA DÁ ROBIŤ V KNIŽNICI 

Tematické okruhy: 

 tréningy pamäti pre používateľov, 

 veda v hračkách, spoločenské hry, programovanie microrobotov, 

 netradičné služby knižnice prispievajúce ku komunitnej činnosti, 

 knižnica ako zdroj informácií, miesto osvety v oblasti vzdelávania. 

Prihlášky príspevkov do hlavného bloku, resp. do Knižničného inkubátora posielajte na e-mail: 
tlib@svkbb.eu do 15. marca 2023. Organizátori si vyhradzujú právo výberu príspevkov zo zaslaných 
prihlášok. Potvrdenie o akceptácii prihlášky Vám zašleme do 20. marca 2023. Príspevky zašlite 
najneskôr do 28. apríla 2023. Následne budú publikované v recenzovanom zborníku. 
 
Výdavky spojené s účasťou na odbornom seminári si hradí účastník, resp. vysielajúca organizácia. 

Tešíme sa na spoločné stretnutie. 
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