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13. ročník konferencie pamäťových inštitúcií
Zväz knihovníkov a informačných pracovníkov ČR (SKIP) spoločne s Národným archívom a Národnou knižnicou ČR
pripravujú na 28. – 29. november v poradí už 13. ročník konferencie ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA v DIGITÁLNÍM
SVĚTĚ 2012.
Miestom konania bude konferenčná sála Národného archívu v Prahe. Záujemcovia o prezentáciu na podujatí sa
môžu so svojimi príspevkami prihlásiť do 30. 9. 2012. Potrebný je názov príspevku a jeho krátka anotácia.
Konkrétny priebeh konferencie vo forme jej programu bude zverejnený až počas októbra, registrácia účastníkov
bude však možná už v priebehu septembra.

Spomínaná konferencia je už tradične venovaná otázkam spolupráce všetkých pamäťových inštitúcií, ako sú múzeá,
galéria, knižnice či archívy, a efektívnemu využívaniu dostupných informačno-komunikačných technológií v týchto
inštitúciách, ktorých cieľom je ochrana a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva.
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ROZHOVOR S...
V predchádzajúcom čísle časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice (2/2012) sme v rubrike INTERNET priniesli
informácie o výsledkoch prestížnej súťaže hodnotiacej webovú prezentáciu knižníc – TOP WebLib 2011.

Dnes sa znovu poohliadneme za touto súťažou. Teraz v podobe ROZHOVOR S... so zástupcami knižníc, ktoré sa stali
jej víťazmi.

Opýtali sme sa na konkrétne kroky, ktoré podnikli knižnice na skvalitnenie svojho webového sídla, ale i na to, aké sú
v tomto smere ich ďalšie plány.
Na úvod ešte retrospektíva v podobe výsledkov:

Výsledky súťaže TOP WebLib 2011
Kategória verejné a školské knižnice:
1.

2.

3.

miesto: Mestská knižnica mesta Piešťany (http://www.kniznica.sk/) – MK Piešťany

miesto: Mestská knižnica Bojnice (http://www.mestskakniznicabojnice.sk/) – MK Bojnice
miesto: Knižnica pre mládež mesta Košice (http://www.n.kosicekmk.sk/) – KMK

Kategória odborné knižnice:
1.

miesto: Akademická knižnica AOS gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši –http://ak.aos.sk/) – AK AOS

3.

miesto: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (http://www.svkbb.eu/) – ŠVK BB

2.

miesto: Slovenská lekárska knižnica v Bratislave (http://www.sllk.sk/Pages/default.aspx) – SlLK

Aké konkrétne kroky knižnica podnikla v záujme vybudovať kvalitné a používateľsky prívetivé webové sídlo (spolupráca, používateľský prieskum, získavanie skúseností a pod.)?

Idea vytvorenia kvalitného webového sídla sa rodila postupne, už v začiatkoch informatizácie knižničných procesov vedeckej knižnice – predchodkyne súčasnej akademickej knižnice. V roku 1994 bola vytvorená prvá statická webová stránka, ktorá v mnohých prípadoch už nespĺňala predpísané štandardy pre tvorbu a používanie
webových stránok. So zvyšujúcimi sa nárokmi na informácie a na zvýšenie kvality vzdelávania v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (ďalej AOS) sme pristúpili k inému systémovému riešeniu. S použitím nových technológií sme vytvorili novú dynamickú webovú stránku na samostatnej doméne. Zmenil sa dizajn stránky a jej
celková funkčnosť.
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