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TLIB 2017: O medzinárodnej spolupráci
s novinkou – Knižničným inkubátorom
Odborný seminár pre knihovníkov a informačných špecialistov TLIB – Trendy v knižničnej praxi, ktorého hlavným
organizátorom je Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici možno označiť ako „tradičné“ podujatie. Je osvedčeným formátom, každoročne prináša zaujímavé témy, niekedy viac, inokedy menej inovatívne. Vždy dobre zorganizovaný, s hojnou účasťou zástupcov zo slovenských a zahraničných knižníc je dôkazom toho, že na
regionálnej úrovni možno pripravovať kvalitné podujatia nielen národného, ale aj medzinárodného dosahu.
V poradí 16. ročník seminára sa konal v apríli v Banskej Bystrici a bol zameraný na medzinárodnú spoluprácu ako významný
impulz ďalšieho rozvoja knižníc. Téma možno príliš novátorsky nepôsobí, ale viaceré vystúpenia boli nepochybne inšpiratívne
a priniesli zaujímavé pohľady na spoluprácu v medzinárodnom kontexte. Z aspektu medzinárodnej spolupráce predstavila informačnú vedu prof. Jela Steinerová. Pre knižnično-informačné štúdiá sa v akademickom priestore otvára niekoľko oblastí,
v ktorých je medzinárodná spolupráca nevyhnutnou súčasťou. Best practice v komparácii so svetovými univerzitami identifikovali Mgr. Eva Augustínová, PhD. a Mgr. Jarmila Majerová, PhD., z Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Priblíženie Basagićovej zbierky v Univerzitnej knižnici ako úspešného príkladu kultúrnej diplomacie (autorkou príspevku bola
PhDr. Klára Mészárosová) pripomenulo rozmer kultúry, na ktorý často zabúdame. Skúsenosti a prínosy svojich knižníc z medzinárodnej spolupráce popísali zástupkyne ŠVK v Banskej Bystrici, Vojvodskej verejnej knižnice E. Smołki v Opole (Poľsko),
Krajskej vedeckej knižnice v Liberci a Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. Medzinárodné aktivity českých knihovníckych
združení predstavili ich zástupcovia – za SDRUK Ing. Aleš Brožek, za SKIP Dr. Zdeněk Matušík. Spestrením a obohatením programu bolo, vďaka spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku, (online) vystúpenie bývalej prezidentky Americkej asociácie knižníc Nancy Kranich, venované vzdelávaniu knihovníkov na podporu posilňovania občianskej spoločnosti. V príspevku
sa zdôrazňovala nutnosť slobodného a otvoreného prístupu k informáciám a úlohám knižníc v tejto oblasti.
Všetkých účastníkov veľmi príjemne prekvapil Knižničný inkubátor – podujatie, na ktorom mladí prednášatelia s mladými
(a aj viacerými menej mladými) poslucháčmi zdieľali svoje skúsenosti s knihovníckou profesiou. Účastníci oceňovali nápad samotný a najmä skutočne vysokú účasť mladých – za rečníckym pultom i v auditóriu. Organizátorom takmer nestačila prednášková miestnosť (museli pridávať stoličky) a hoci inkubátor bol „predskokanom“ samotného seminára, takmer sa stal jeho
leitmotívom a úvodná charakteristika TLIb-u, ako tradičného podujatia, tak vlastne stratila platnosť.
Program inkubátora začal premietaním dokumentárneho filmu Život (ne)knihovníka. Je to film, ktorý by si možno mal pozrieť
každý mladý knihovník (pravdaže, je na youtube) a starším má tiež čo povedať. Témy prednášok sa do veľkej miery dotýkali
medzinárodnej spolupráce, zahraničných kontaktov a poznatkov z ciest do zahraničia, venovali sa tiež prínosom účasti mladých zamestnancov knižníc na odborných knižničných podujatiach a konkrétnym projektom knižníc. Autormi príspevkov
v rámci Knižničného inkubátora boli Mgr. Michal Majer z ŠVK v Banskej Bystrici, Barbara Giedrojć z Vojvodskej verejnej knižnice E. Smołki v Opole, Mgr. Barbora Skubachová z ŠVK v Banskej Bystrici, Mgr. Tamara Zajacová, PhD. z Goethe Institut Bratislava, Mgr. Dana Chalupeková z ŠVK v Banskej Bystrici, Mgr. Andrea Hrčková, PhD., z Katedry knižničnej a informačnej vedy
FF UK v Bratislave a Mgr. Vladimír Filip z Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.
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INFOrUM 2017: O trendoch v informačnej
spoločnosti aj otvorenom prístupe
Odborníci z oblasti knižnično-informačnej vedy sa už tradične stretli na pražskej konferencii INFORUM, aby spoločne hovorili o súčasných problémoch a výzvach. „Ideme do hĺbky“ znelo motto tohtoročnej konferencie.
Viac ako dvadsať odborných prezentácií, desať príspevkov v posterovej sekcii a na záver diskusia o otvorenom prístupe.
INFORUM 2017 ponúklo prostredníctvom prezentujúcich odborníkov, vrátane pozvaných zahraničných hostí, prierez súčasnou
informačnou spoločnosťou, zmenami, ktorými prechádza a ktoré ju čakajú, ale hľadal sa aj balans pri riešení otázok súvisiacich s open access.
Konkrétne sa počas dvoch konferenčných dní venovalo súčasným novinkám v oblasti elektronických informačných zdrojov,
otvorila sa téma takzvaného digital humanities vo vzťahu k službám výskumu, kultúry a vzdelávania a pokračovalo sa dátami
a vyhľadávaním a podporou vzdelávania a výskumu.
My sme sa v redakcii spýtali pozvaných zahraničných hostí, ako by zhrnuli hlavný odkaz svojej vlastnej prezentácie, a aká myšlienka im najviac zarezonovala v rámci celej konferencie.
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