XVIII. ročník odborného seminára
pre knihovníkov a informačných špecialistov
INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE A VZDELÁVANIE V KNIŽNIČNEJ PRAXI
20. – 21. máj 2019
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
pozývame Vás na XVIII. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov
TLib, ktorý bude venovaný téme vzdelávania v oblasti smart technológií – ich implementácii
a využitiu v knižniciach. Smart library patrí medzi nastupujúci trend, ktorý je možné v knižniciach
v tejto dobe sledovať.
Prívlastok smart zastrešuje flexibilitu, prispôsobivosť a rozšíriteľnosť, ktoré sa realizujú predovšetkým
prostredníctvom moderných technológií. Ich implementáciou sa knižnica stáva pre jej používateľa
služieb dostupná aj bez personálu a v konečnom dôsledku si ju používateľ môže prispôsobiť vlastným
potrebám.
Smart technológie sú dnes akcelerátorom, ktorý hýbe svetom komerčných podnikov, firiem či
inštitúcií, ich fungovaním, riadením a logistikou. Neobchádza ani inštitúcie akými sú knižnice. Ak
chcú uspieť u svojich používateľov, musia byť ich zamestnanci smart a využívať vždy nové
a moderné technológie, hľadať inteligentné riešenia a správne ich aplikovať do služieb knižnice.
Byť smart ide zároveň ruka v ruke so vzdelaním v oblasti smart technológií. Flexibilné adaptovanie
sa na tento trend a dynamické zmeny, ktoré prináša, je možné len vďaka systematickej práci na
osobnom a profesionálnom rozvoji každého jednotlivca. Toto je možné dosiahnuť cez proces
vzdelávania.
Na tomto základe budú tematické okruhy seminára nasledovné:
-

smart technológie a ich využitie v knižniciach – teoretické východiská,
smart technológie v praxi – osobné skúsenosti knižníc,
vzdelávanie knihovníkov v oblasti smart technológií,
(informačné) vzdelávanie verejnosti v oblasti smart technológií.
Súčasťou podujatia bude
KNIŽNIČNÝ INKUBÁTOR
3. ročník fóra mladých knižnično-informačných špecialistov s témou
(INFORMAČNÉ) VZDELÁVANIE VEREJNOSTI
A AKTIVITY MLADÝCH KNIHOVNÍKOV S VEREJNOSŤOU

Veríme, že vybraná problematika osloví mnohých z Vás. Prihlášky príspevkov do hlavného bloku,
resp. do časti Knižničný inkubátor posielajte na e-mail: tlib@svkbb.eu do 15. marca 2019.
Organizátori si vyhradzujú právo výberu príspevkov zo zaslaných prihlášok. Potvrdenie o akceptácii
prihlášky budeme zasielať do 29. marca 2019. Príspevky zo seminára budú publikované
v recenzovanom zborníku.
Ďakujeme Vám za odpoveď a tešíme sa na spoločné stretnutie.
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