
Nie sú konferenciou ani workshopom. Organizátori pripravili inovatívny formát,
ktorý nazvali Rozhovory o knižniciach.

Podujatie sa konalo v termíne od 14. do 16. novembra 2016 a miestom konania
bolo prostredie Nízkych Tatier – Ski & Wellness Residence Družba, Jasná pod Chop-
kom. Ide o známe priestory, kde sa už roky dvakrát ročne konala konferencia
známa ako Digitálna knižnica. Tento formát však minulý rok prešiel inováciami:

Bibliosféry tak nahradili jesennú časť niekdajšej Digitálnej knižnice a sú zamerané
na domáce prostredie a jarná časť bola premenovaná na ILIDE (Innovative Library

in Digital Era), (http://ilideconference.schk.sk/), ktorá má medzinárodný rozmer – čo sa týka účasti, ako aj prednášok 
či workshopov. Obe podujatia si zachovali jedinečný obsah a bohaté možnosti pre odborné a spoločenské kontakty. 

Organizačný tím Bibliosfér pripravil po vzore IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) a ALA
(American Library Association) inovatívny formát, ktorého účastníci hľadali odpovede na nové výzvy, ktoré súčasná doba a glo-
balizovaná spoločnosť prináša aj knižniciam na Slovensku. Strategickým cieľom je spoločné hľadanie nových trendov z oblastí,
ako sú: demografia, ekonomika, spoločnosť a politika, výskum, vzdelávanie a technológie. Tieto trendy v súčasnosti ovplyv-
ňujú každú oblasť spoločenského, ako aj súkromného života. Ich vlastnosťou je dynamika a neustály vývoj a našou úlohou je
na ne adekvátne reagovať tak, aby naše knižnice si opäť nadobudli strácajúcu konkurencieschopnosť.

Koncept podujatia bol založený na diskusiách v rámci pracovných skupín. Ich cieľom bolo  prostredníctvom diskusií spoločne
identifikovať a rozpracovať nové trendy vo vyššie uvedených oblastiach. Tie je potrebné zohľadniť a implementovať v knihov-
níckej praxi. Na to by mali slúžiť pracovné skupiny.

Zúčastniť sa, formovať Bibliosféry a tým pádom aj knihovnícke prostredie, mohli všetci, ktorí sa neboja ponúknuť svoje ná-
zory, nápady a aktívne sa zapojiť a diskutovať. Bibliosféry a témy sa týkajú všetkých, naprieč knihovníckou obcou na Slovensku
– tak ako verejných, tak aj akademických a vedeckých knižníc.

Prvý deň

Prvý deň Bibliosfér uvádzali worshopy témy: Národný projekt – NISPEZ IV a agenda Open Access na Slovensku (zástupcovia
CVTI SR), MediaInfo product training, Na prahu štvrtej priemyselnej revolúcie (Jozef Dzivák), IFLA Trends Report (Lucia Niž-
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10. Říkejte si o zpětnou vazbu – vždy vám dá víc a posune vás dál než plácání po zádech.Když jsme poprvé přišli za ve-
dením s nápadem na facebookovou stránku, bylo to zamítnuto s vysvětlením, co tam budeme dávat, když nechceme ko-
pírovat webové stránky. Zkonkretizovali jsme tedy vizi a po několika pokusech jsme nápad prosadili, ale pod podmínkou,
že každý příspěvek bude konzultován a kontrolován paní vedoucí. Aktuální situace je taková, že automaticky u každé udá-
losti, kterou knihovna plánuje, na poradě slyšíme „hlavně to dejte na FB, šiřte to na FB, nezapomeňte to sdílet na FB“ 
a paní vedoucí (ač FB nemá) sleduje, jestli obsah dostatečně a vtipně plníme a dokonce nám sama posílá fotky ze slu-
žebních cest, které by se na FB hodily. 

FB je pro nás hlavním a nezbytným kanálem, kterým rychle a vtipně oslovujeme cílovou skupinu, bouráme bariéru výpůjč-
ního pultu a studenti se nebojí za námi s čímkoliv přijít. Naše vize, do které FB přesně zapadá, je poskytovat nejen službu,
ale mít kontakt a vztah s uživateli, kteří jsou často ve velkém studijním stresu, potřebují rychle zdroje nebo prostě jen pří-
jemné místo, kde se schovat, studovat, odpočívat a jednoduše být. 
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níková, Michaela Mikušková), Dánsky model fungovania verejných knižníc (Emília Antolíková, Katarína Šušoliaková), Budúce
trendy podľa Americkej asociácie knižníc (Michal Sliacky, Silvia Horáková).

Dôležitou súčasťou dňa bolo aj rozdelenie (losovaním) účastníkov do troch pracovných skupín a vysvetlenie princípu práce 
v tímoch (biela, červená a žltá pracovná skupina).    

Deň bol doplnený ešte prezentáciami vydavateľa vedeckého obsahu Elsevier a spoločnosťou, ktorá ponúka riešenia pre správu
digitálnych zbierok Geneza.

Druhý deň

Nový formát podujatia spočíval aj v tom, že nikto neostal pasívny a každý účastník, ktorý sa podujatia zúčastnil musel počí-
tať s aktívnou participáciou na diskusiách v tíme. Dňom na to určeným bol celý druhý deň Bibliosfér. Tímy pracovali samostatne
v oddelených priestoroch. Deň bol doplnený ešte prezentáciami vydavateľov vedeckého obsahu Elsevier a Springer.

Tretí deň

Závery každej pracovnej skupiny boli prezentované všetkým účastníkom Bibliosfér vrátane spoločnej diskusie ku každej téme.
Tie boli zosumarizované do spoločného odporúčania pre strategické smerovanie a priority knižníc pre danú oblasť. Cieľom je,
aby sa prijaté odporúčania pretavili do praxe.

Zúčastnení identifikovali 10 základných trendov, ktorými sa bude, alebo by sa mala zaoberať knihovnícka obec. Týchto desať
základných trendov predstavuje: 

vzdelávanie
¢ transformácia a konkurencieschopnosť knihovníkov
¢ celoživotné vzdelávanie verejnosti
¢ celoživotné vzdelávanie knihovníkov
¢ vzdelávanie

Marketing
¢ knihovnícka propagácia
¢ celoživotné vzdelávanie verejnosti
¢ marketingová komunikácia

Služby
¢ rozširovanie služieb
¢ robotizácia služieb
¢ neknihovnícke služby
¢ knižnica ako miesto duševnej hygieny
¢ zážitková knižnica
¢ turistický ruch

viaczdrojové financovanie
¢ project hunting
¢ poskytovanie komerčných služieb
¢ ekonomická efektívnosť (čo by povedal daňový poplatník)
¢ zážitková knižnica
¢ viaczdrojové financovanie

Priestory
¢ priestor
¢ poskytovanie verejného priestoru
¢ komunita

Digitálny obsah
¢ digitálny obsah – jeho popis a zlepšovanie úrovne
¢ e-knihy

Nové elektronické služby
¢ virtualizácia
¢ vyhľadávanie informácií v mobilných zariadeniach
¢ zdieľaná ekonomika

Spolupráca
¢ optimalizácia siete knižníc
¢ spolupráca, sieťovanie
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V poradí už štvrtý ročník konferencie s medzinárodnou účasťou a doktorandského metodologického semináru
Informačné interakcie, organizovaných Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v Brati-
slave, sa konal v dňoch 26. a 27. októbra 2016 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Hoci počtom odprezentovaných príspevkov sa vyrovnal predošlému ročníku, predsa len určitý nárast v dvoch aspektoch na-
stal. Podujatie bolo po dvoch rokoch opäť dvojdňové a vzrástol aj počet zastúpených krajín, rady sa tento rok rozšírili o Veľkú
Britániu. Rovnako pestrou bola aj paleta príspevkov, tohtoročnými nosnými témami sa stali digitálna veda, informačná etika
a informačná gramotnosť.

Prvý deň podujatia patril metodologickému semináru. Svoje najnovšie zistenia na ňom prezentovali predovšetkým interní i ex-
terní doktorandi Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave (ďalej len KKIV), nechýbali však ani zástupcovia
iných inštitúcií, dokonca aj zahraničných.

V predpoludňajšom bloku, ktorý otvorila krátkym príhovorom odborná garantka podujatia, prof. Jela Steinerová, dominovali
témy informačnej a mediálnej gramotnosti, správania a etiky štyroch interných doktorandov KKIV. Ako prvá v ňom vystúpila
Katarína Haluzová, ktorá vo svojom príspevku Social media models predstavila možnosti rôznorodého modelovania dopadov
sociálnych médií na informačno-komunikačné správanie ich používateľov. Po ňom Lenka Duchoňová príspevkom Media-infor-
mation behaviour under the influence of multitasking predstavila okruh problémov spôsobených mediálnym multitaskingom
so zameraním sa na kategóriu stredoškolských študentov.

Pozornosť publika od témy mediálnej gramotnosti ku gramotnosti informačnej posunul Jakub Fázik príspevkom Information
literacy models, v ktorom predstavil metodologické kontexty vybraných modelov informačnej gramotnosti. Napokon Františka
Tomoriová v príspevku Information ethic in the context of information literacy hľadala možnosti prienikov informačnej gra-
motnosti a informačnej etiky. Prvý prednáškový blok uzavrel Ladislav Svršek zo spoločnosti Albertina Icome Bratislava prí-
spevkom Nadstavbové nástroje e-zdrojov pre podporu vedy, ktorým opätovne zmenil pozornosť publika z  témy informačnej
gramotnosti a etiky na ďalšiu ťažiskovú oblasť – digitálnu vedu – a celkovo preorientoval pozornosť od príspevkov zameraných
na človeka k príspevky venujúcim sa elektronickým informačným zdrojom, databázam, systémom a službám. V príspevku pre-
zentoval prehľad základných nástrojov a produktov zmienenej spoločnosti podporujúcich vedu v digitálnom prostredí.

Digitálne prostredie dominovalo aj v popoludňajšom bloku prednášok, ktorý začal Martin Vaško z Fakulty informatiky a infor-
mačných technológií STU príspevkom Budovanie databázy konferencií. Prezentoval v ňom možnosti automatizovaného zberu
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¢

Kreativita
¢ prezentácia moderných technológií
¢ kreativita

Analýza používateľov a prostredia, digital natives
¢ personalizácia služieb
¢ analýza používateľov a prostredia
¢ digital native

Do pozornosti dávame aj túto webovú stránku: http://bibliosfery.schk.sk/.

Ide o stránku, na ktorej je možné nájsť informácie o podujatí Bibliosféry – ako aj o nastávajúcich podujatiach. 

Zároveň je to priestor, kde sú jednotlivé trendy podrobne rozpracované, a to aj podľa výstupov rozhovorov o knižniciach,
ktoré pripravili jednotlivé pracovné skupiny. 

Následne, na konci podujatia pri sumarizovaní trendov sa bolo možné aj prihlásiť – či už individuálne alebo ako skupina či in-
štitúcia, za garanta, ktorý si jednotlivé témy adoptuje, podrobne ich rozpracuje a ponúkne možnosti transferu poznatkov do
každodennej praxe knižníc na Slovensku. Zoznam garantov je na uvedenej webovej stránke. Na tomto mieste sa budú ďalej
trendy postupne aj rozpracúvať a zverejňovať.  

Organizačný tím Bibliosfér je zároveň garanciou toho, že tieto témy a táto myšlienka „nezaspia“, ale budú ďalej žiť a budú sa
riešiť ako dlhodobá úloha, tak, aby sa naplnili plánované ciele Bibliosfér.

Organizačný tím zároveň pripomína, že jednotlivé témy a pracovné skupiny sú otvorené a že je možné sa k tímu pridať a spo-
lupracovať s ním. 

Za organizačný tím Bibliosfér  
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