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Brána k vedeckému poznaniu otvorená je výročná celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa každo-
ročne koná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Podujatie je organizované v rámci implementácie národného projektu NISPEZ1, realizovaného v rámci Operačného programu
Výskum a vývoj (VaV). Primárnym cieľom konferencie je pred odbornou verejnosťou a pred VaV pracovníkmi, ktorí sú cieľo-
vou skupinou projektu, prezentovať jeho aktivity, dosiahnuté výsledky a výstupy. Počas jednotlivých ročníkov boli postupne
prezentované aktivity 1.1, 2.1, 3.1 a 4.1. Prvé tri priamo súvisia s elektronickými informačnými zdrojmi (EIZ) – či už sveto-
vými alebo slovenskými. A práve problematika EIZ je hlavným tematickým zameraním konferencie – od centralizovaného za-
bezpečenia prístupov k nim až po vytváranie podmienok a hľadanie optimálneho modelu na ich efektívne využívanie
a hodnotenie.

Z histórie podujatia:
Na 1. ročníku (27. 11. 2009), organizovanom ako seminár, sa pred odbornou a laickou verejnosťou podrobne predstavilo
celé portfólio EIZ – sprístupňované v rámci projektu NISPEZ, gestori EIZ, systém komunikácie riešiteľského tímu aktivity 1.1,
ale aj projekt NISPEZ samotný vrátane jeho štyroch špecifických cieľov.

Na 2. ročníku (18. 11. 2010) konferencie sa prezentovala efektívnosť využívania EIZ za prvý rok existencie projektu NIS-
PEZ, a to formou vyhodnotenia štatistík využívania EIZ a dotazníkového prieskumu. Zároveň boli predstavené aj nadstavbové
nástroje na efektívnejšie využívanie EIZ obstarávané v rámci projektu NISPEZ (MetaLib, SFX a bX). Súčasťou konferencie
bola prednáška zástupcu SNK v Martine o projekte Informácie pre inovácie, v ktorej sa hovorilo o skúsenostiach s riešením
celoslovenského projektu, jeho výsledkoch a pod. Závery oboch podujatí patrili dodávateľom EIZ, ktorí dostali priestor na
prezentáciu zaujímavostí a noviniek zo sveta EIZ, ale aj na prezentáciu svojich služieb a produktov.

3. ročník konferencie (9. 11. 2011) bol venovaný prezentáciám zameraným na jednotlivé špecifické ciele projektu bezpro-
stredne spojené s problematikou EIZ: Aktivita 1.1 – témou bolo zhodnotenie efektívnosti za prvé dva roky realizácie centra-
lizovaného zabezpečovania prístupov k EIZ, porovnanie rokov 2009 – 2010, zhodnotenie celkového riešenia a návrh na
optimalizáciu portfólia EIZ v roku 2011. Aktivita 2.1 – vyhľadávací portál scientia.sk – aktuálny vývoj portálu, novinky, aktuality
a plány do budúcnosti a pod. Aktivita 3.1 – bola podrobne predstavená vízia a plány, čo sa už urobilo a na čom sa pracuje,
aké bude postavenie databázy CEDAP2 v rámci systémov o vede v CVTI SR a pod.

Na konferencii odzneli aj prednášky pozvaných hostí: zo Slovenska to bolo zhodnotenie efektívneho využívania EIZ jednou zo
zapojených univerzít, z ČR vystúpil zástupca partnerskej inštitúcie Národní technická knihovna na tému NTK a jej miesto v za-
bezpečovaní EIZ pre používateľov v susednej krajine. Na záver zazneli prezentácie dodávateľov EIZ (novinky v oblasti EIZ
u dodávateľov). V rámci podujatia mali účastníci aj možnosť navštíviť ich stánky a komunikovať s nimi a pod.

Tohtoročný 4. ročník konferencie (13. 11. 2012) otvoril Štefan Chudoba, štátny tajomník MŠVVaŠ SR. Prednášky týkajúce
sa jednotlivých aktivít viedli ich odborní garanti a odborní pracovníci projektu NISPEZ. Aktivita 1.1 – Mária Žitňanská a Michal
Sliacky predstavili NISPEZ ako model efektívneho a optimálneho riešenie financovania prístupov k EIZ pre VaV na
Slovensku. Aktivita 3.1 – téme Budovanie databázy a portálového prístupu ku slovenským EIZ pre VaV sa vo svojej
prezentácii venovala Eva Králiková. V rámci Aktivity 4.1 odznela prezentácia Juraja Nogeho a Danice Zendulkovej s názvom
SK CRIS – Informačný systém pre vedu a výskum.

Program bol obohatený aj o prednášky pozvaných hostí, a to – zahraničný hosť Srečko Bončina (National and University
Library, Ljubljana) v prednáške s názvom Managing of e-resources within the COSEC consortium predstavil, ako fun-
guje konzorciálny nákup prístupov k EIZ v Slovinsku a aké sú v ich krajine skúsenosti s využívaním EIZ a pod.

Prednáška Vedecké informácie, ako základný predpoklad vedeckej práce. Skúsenosti a perspektívy domáceho hosťa
Karola Nemogu (Matematický ústav SAV), ktorý predstavil nielen skúsenosti pracovníka VaV s využívaním EIZ vo svojej kaž-
dodennej práci, ale i skúsenosti s publikovaním vo vedeckých časopisoch a dotkol sa problematiky Open Access.

Tretiu časť podujatia tvorili už tradične prezentácie dodávateľov a vydavateľov EIZ pre projekt NISPEZ (novinky a trendy v ob-
lasti EIZ). V rámci podujatia účastníci mohli navštíviť aj ich stánky, komunikovať s nimi a pod.

Podujatie končilo internou poradou všetkých zainteresovaných strán projektu NISPEZ – riadiaci a odborný personál projektu,
gestori jednotlivých EIZ, kontaktné osoby za jednotlivé inštitúcie zapojené do projektu a dodávatelia EIZ. Na porade sa ro-
kovalo o aktuálnych témach súvisiacich s riešením úloh projektu NISPEZ, ako aj úloh s centralizovaným zabezpečovaním EIZ
do budúcnosti.

Všetky ročníky podujatia Brána k vedeckému poznaniu otvorená možno hodnotiť ako veľmi úspešné. K pozitívnemu hod-
noteniu prispieva hlavne množstvo ohlasov po skončení podujatia, a v neposlednom rade aj každoročne zvyšujúci sa počet

Brána k vedeckému poznaniu otvorená I. – IV.

1 Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja (VaV) na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom.
2 Centrálna databáza slovenských EIZ pre VaV a portálové riešenie prístupu k ďalším, parciálne spracovávaným elektronickým

zdrojom.
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účastníkov. Rekordom je tohoročný počet účastníkov, ktorý prekročil číslo170. PPT prezentácie prednášok, fotografie z jedno-
tlivých ročníkov konferencie sú zverejnené na webovej stránke projektu NISPEZ. Prezentácia zahraničného hosťa bola pre-
zentovaná v angličtine, preto jej plný preklad v slovenčine uverejníme v ďalšom čísle časopisu ITlib.

Organizátori konferencie (odborný garant konferencie: PhD. Mária Žitňanská, organizačný garant konferencie: Mgr. Michal
Sliacky) a projektový tím projektu NISPEZ budú pokračovať v konaní podobných odborných podujatí aj v budúcnosti.

Mária Žitňanská
maria.zitnanska@cvtisr.sk

Už v poradí šiesty ročník konferencie Digitálna knižnica 2012
s podnázvom Knižnice 2015 – 2020 sa tento rok konal
22. – 24. októbra v Jasnej.

Počas troch dní odznelo celkom pätnásť príspevkov zo Slo-
venska i zahraničia, ktoré rozvíjali odbornú debatu v súvislosti
s ďalším smerovaním knižníc.

Prezentácie boli rozdelené do dvoch sekcií. Prvá sa venovala
téme Knižnice budúcnosti, druhá technológiám pre knižnice
budúcnosti.

Prioritou by sa mali stať nové trendy a vízie, keďže práve to
sú výzvy pre rozvoj slovenského knihovníctva.

Prehľadný program konferencie je k dispozícii na:
http://www.schk.sk/sk/digilib/2012/program-konferencie/.

Témy prezentované na konferencii plánuje redakcia priniesť
aj v podobe niektorých príspevkov v budúcoročnom marco-
vom čísle nášho časopisu.

Sdružení knihoven ČR (SDRUK ČR) a Ústřední knihovnická rada ČR pripravila v poradí už 18. ročník podujatia Knihovny součast-
nosti.

Areál Univerzity Pardubice ožil v dňoch 11. – 13. 10. 2012 živou odbornou diskusiou k problémovým okruhom Koncepcie roz-
voja knižníc ČR na roky 2011 – 2015.

Témy boli rozpracované do šiestich blokov:

� Prístup k informačným zdrojom a služby knižníc
� Vzdelávanie používateľov knižníc
� Dizajn služieb v knižniciach
� Bezbariérová knižnica – jej priestor a ľudia
� Knižnica a e-knihy
� Koncepcia rozvoja knižníc – aktuálny stav a realizácia

Súčasťou podujatia bola exkurzia do Univerzitnej knižnice a workshop predstavujúci úspešné marketingové kampane.

Úvod podujatia patril odovzdávaniu medailí Z. V. Tobolku. Toto ocenenie sa vzťahuje k menu „otca“ študijného odboru kni-
hovníctva na Univerzite Karlovej v Prahe.

Za celoživotnú prácu v knihovníctve si cenu odniesla Mgr. Marie Valtrová z Mestskej knižnice v Prahe.

Kompletný zoznam ocenených aj za rozvoj českého knihovníctva nájdete na:
http://www.svkos.cz/sdruk/medaile-z-v-tobolky/2012/clanek/nositele-medaile-z-v-tobolky-2012/

Bližšie informácie o konferencii sú dostupné na:
http://www.svkos.cz/sdruk/konference-knihovnysoucasnosti/clanek/konference-knihovny-soucasnosti/

Michal Sliacky
michal.sliacky@cvtisr.sk �

Konference Knihovny současnosti 2012

Digitálna knižnica 2012


