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4. Maria Casella (Library Coordinator, University of Turin, Italy): Inovácia a experimentovanie vo ve-
deckom publikovaní. Charakteristiky web 2.0 v časopisoch s voľným prístupom (Innovation and
experimentation in scholarly publishing: Web 2.0 features in Open Access journals). Autorka predstaví no-
vinky vo vedeckom publikovaní, ako je dosah na sociálne siete, používanie mikroblogov či adaptácia ná-
strojov web 2.0.

Sekcia Seriály a iné pokračujúce pramene IFLA sa podieľa spolu so Sekciou pre akvizíciu a rozvoj zbierok tiež na
príprave satelitnej konferencie Globálne politiky, výzvy a riešenia pre efektívne riadenie knižničných zbie-
rok a prístup k málo využívaným dokumentom (Global policies, Imperatives and Solutions for the Efficient Li-
brary Collection Management and Access to Less Used Documents), ktorá sa bude konať 9. – 10. augusta 2012
v meste Kuopio, Fínsko (Kuopio Academy of Design, Savonia University of Applied Sciences –
www.nrl.fi/ifla2012/kuopiosatellite).

Na záver by som rada upozornila na satelitnú konferenciu, ktorá úzko súvisí so seriálmi, hoci Sekcia seriálov a iných
pokračujúcich prameňov sa bezprostredne na jej príprave nezúčastňuje: Elektronická re-evolúcia… Spravo-
dajské media v digitálnom veku (The Electronic Re-Evolution… News Media in the Digital Age), ktorá sa bude
konať 7. – 9. augusta 2012 v meste Mikkeli vo Fínsku (www.ifla2012mikkeli.com).

Beáta Katrincová
(beata.katrincova@ulib.sk) �

Na pôde fínskej Kuopio Academy of Design, Savonia University of Applied Sciences, sa 9. – 10. augusta 2012
uskutoční satelitná konferencia IFLA 2012 s názvom Global policies, Imperatives and Solutions for the
Efficient Library Collection Management and Access to Less Used Documents (Globálne stratégie, výzvy
a riešenia pre efektívne riadenie knižničných zbierok a prístup k málo využívaným zdrojom).

Usporiadateľom je stály výbor IFLA so svojimi sekciami, konkrétne sekciou Akvizícia a budovanie zbierok a sek-
ciou Seriály a iné pokračujúce pramene.

Tematické zameranie konferencie sa týka predovšetkým efektívneho manažmentu v oblasti printových zbierok
knižníc.

Počas dvoch dní odznie 15 príspevkov od zástupcov odbornej verejnosti napríklad z Fínska, Poľska, USA či Aus-
trálie a Nového Zélandu.

Z pripravovaného programu vyberáme:

Jarmo Saarti, Director, University of Eastern Finland Library & Pentti Vattulainen: Management of and
Access to Print Collections in National and Repository Libraries in Europe

Helen Renwick, Associate University Librarian, The University of Auckland Library, New Zealand: Pre-
serving print collections: The New Zealand university libraries and collaborative storage

Svetlana Tretyakova, National Library of Karelia, Russia: Creation of open electronic libraries as a
way to manage library collections

Viac sa o podujatí i programe dozviete na oficiálnej stránke:
http://www.nrl.fi/ifla2012/kuopiosatellite/

Satelitná konferencia IFLA


