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lostí, skúmajú sa nové skupiny ľudí (imigranti), realizujú sa porovnávacie štúdie, hľadajú sa zaujímavé súvislosti so zames-
tnanosťou a požiadavkami zamestnávateľov na pracoviskách či skupinové a sociálne aspekty informačnej gramotnosti. V prak-
tickom pohľade je stále aktuálne zlepšovanie amerického rámca ACRL pre informačnú gramotnosť vo vysokoškolskom
vzdelávaní. Na konceptuálnej úrovni sa tiež objavujú novšie pojmy ako radikálna či kritická informačná gramotnosť, ktoré
obohacujú diskurz o informačnej gramotnosti. Novšie kvalitatívne metódy výskumu ako technika kritického incidentu, auto-
etnografia, kolektívne mapovanie a iné prinášajú novšie pohľady na pochopenie významu skúmania informačnej gramotnosti
pre rozvoj informačnej spoločnosti.

Konferenciu podporili už tradičné medzinárodné kultúrne a knihovnícke organizácie ako UNESCO a IFLA, ale aj české inštitú-
cie a hlavný organizátor Asociácia knižníc českých univerzít. Organizátorom sa podarilo zabezpečiť konferenciu na vysokej
úrovni kvality, ako z hľadiska obsahu a výberu príspevkov, tak aj z hľadiska vynikajúceho sociálneho programu (exkurzie a iné
spoločenské akcie). Praha sa stala atraktívnym miestom na stretnutie odborníkov z celého sveta a vytvorila pre nich intelek-
tuálne príťažlivú a podnetnú atmosféru. Bol vydaný zborník abstraktov, ktorý je dostupný aj elektronicky (http://ecil2016.il-
conf.org/) a pripravuje sa zborník plných textov.

Rôznorodosť kontextov informačnej gramotnosti obsahuje sociálne, kultúrne aj ekonomické rozmery. Môže ísť o inklúziu mla-
dých ľudí prostredníctvom programov školských knižníc alebo o kurzy informačnej gramotnosti pre vylúčené či znevýhodnené
skupiny. Konferencia ukázala aj určitý politický rozmer informačnej gramotnosti, ktorá môže prispieť k participácii a k aktív-
nej účasti občanov v digitálnej spoločnosti prostredníctvom digitálnej inklúzie. Bohatý program konferencie ECIL dokazuje jej
dôležitosť aj vitálnosť ako súčasť mozaiky informačnej činnosti aj informačnej vedy v informačnej spoločnosti. V súčasnosti
už môžeme hovoriť o sformovanej komunite výskumníkov aj praktikov z rôznych odborov, ktorých spája záujem o informačnú
gramotnosť v sociálnom, vedeckom, systémovom, knižničnom aj vzdelávacom kontexte. Preto oceňujem prácu nielen praž-
ských organizátorov (najmä predsedníčky organizačného výboru Hany Landovej), ale aj  predsedníčok konferencie Serap 
Kurbanoglu a Sonje Špiranec, ktoré vytrvale zabezpečujú realizáciu náročného odborného programu konferencie už štvrtý
rok. Verím, že obohacujúce stretnutia, diskusie a výmena poznatkov v oblasti informačnej gramotnosti budú aj ďalej pokra-
čovať, najmä v novších medzinárodných projektoch a štúdiách.

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

jela.steinerova@uniba.sk

(KKIV FiF UK Bratislava)
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Dňa 29. septembra 2016 sa v Univerzitnej knižnici
v Bratislave konal už tretí Knihovnícky barcamp.
Podujatie organizujú mladí knihovníci z Bratislavy,
ktorí chcú ponúknuť nielen knihovníkom, ale i šir-
šej verejnosti odborné podujatie s neformálnou at-
mosférou, čo sa snažili vyjadriť aj ústredným
sloganom podujatia #zapadni. V počte 141 účast-
níkov z rôznych kútov Slovenska a ich spokojné
usmievavé tváre svedčili o tom, že medzi nás nie-
len zapadli, ale sa aj niečo naučili a zabavili sa. 

Odborný program bol zostavený tak, aby si každý našiel
to, čo ho zaujíma. V prvom bloku prednášok sme sa do-
zvedeli o rôznych možnostiach stáží v zahraničí, ktoré
nám predstavili Jana Velecká a Daniela Kirdová zo
Slovenskej akademickáej  a informačnej  agentúry
(SAIA, n. o). Daniel Duriš –zástupca firmy a Andrej
Garaj – bývalý stážista nám porozprávali o možnostiach
platenej stáže pre študentov knižničnej a informačnej
vedy v spoločnosti PizzaSEO, ktorá sa venuje online mar-

ketingu. Keďže podujatie sa koná v septembri – po dlhých letných prázdninách, zaujala nás aj prednáška Alžbety Uríkovej
o prázdninovom útlme detí, ktorý je možné prekonať pomocou jednoduchých hier, s knihou počas prázdnin, kde je cieľom nie-
len nevybočiť zo vzdelávacieho rytmu, ale aj stráviť s deťmi zmysluplne strávený čas. 

V druhom bloku prednášok sme sa dozvedeli o využití mobilných zariadení pri navigácii používateľa v priestoroch knižnice, ako
aj o mape knižníc, ktorú v spolupráci s programátorom Petrom Vojtekom vytvárajú mladí knihovníci z Bratislavy. Cieľom
mapy je priblížiť knižnice viac k verejnosti, najmä k mladým ľuďom tak, aby si každý prostredníctvom svojho mobilu našiel
rýchlo a jednoducho práve tú knižnicu, ktorú chce navštíviť, dozvedel sa o nej základné informácie, rovnako aj aktuálne otvá-
racie hodiny. Pilotnú verziu mapy knižníc si môžete pozrieť na webovej stránke: https://mapakniznic.sk/ Grafický dizajnér
Boris Meluš nás vo svojej prezentácii previedol grafickým dizajnom kníh zo svojej produkcie, ako bonus nám poodhalil ta-
jomstvo tvorby novej grafiky loga SNK. V záverečnej prednáške nám Eva Gomolčáková z Knižnice Ružinov pripomenula, aby
sme pri knihovníckej profesii nezabúdali aj na etické poslanie našej práce vo vzťahu k čitateľom.

Ako bolo na treťom Knihovníckom barcampe?
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Po dvoch blokoch prednášok nasledovali paralelné workshopy, ktoré mali náučný alebo oddychový charakter. Účastníci sa zoz-
námili s citačným manažérom Mendeley, rozcvičili si chrbticu, zahrali sa na knižnicu, relaxovali pri kaligrafii, či pričuchli k tvo-
rivosti bez pochybností. V závere oficiálnej časti podujatia mohli účastníci súťažiť o zaujímavé ceny v kvíze Milujem knižnicu.
Neoficiálna časť barcampu prebiehala, ako inak – v krčme Zóna by Refresher, kde bola pre všetkých zábavychtivých pripra-
vená bubnovačka s etnobubnovou školou Rytmika.  

Počas celého trvania barcampu mohli účastníci spoznať tvorivú dielňu FABLAB, odfotiť sa s rôznymi rekvizitami v selfie foto-
kútiku, či snívať o ideálnej knižnici. V aktivite Knižnica snov účastníci písali svoje nápady, čo im v knižnici chýba, prípadne ako
knižnicu vylepšiť. 

Aká by teda mala byť knižnica snov? Čo v nej nesmie chýbať? Pozrite sa na priania účastníkov knihovníckeho barcampu:

„Miesto so záhradou, kde si môžeš vonku prečítať knihu a havko si môže zabehať.“

„RFID Antény zabudované do regálov a tým možnosť okamžite vyhľadať akúkoľvek knihu s presným umiestnením.“

„Miesto na oddych pre všetkých, najmä telesne a duševne postihnutých.“

„Gauče, kuloárne priestory, kde môže byť čitateľ sám so sebou a knihou.“

„Audioknihy so slúchadlami.“

„Tulivaky.“

„Hlavne veľká vzdušná a najmä podnetná miestnosť pre diskusie, komunikáciu a aspoň s vodou!“

„kaviareň.“

„video s literárnymi adaptáciami.“

„Interaktívny a multimediálny priestor vhodne dopĺňajúci knihy.“

„Prepájanie jednotlivých skupín (nezamestnaní, dôchodcovia, tínedžeri) do spoločných príjemných aktivít – ide o zdieľa-
nie 1 priestoru a skúseností všetkých ľudí!“

„Hracie konzoly.“

„Hojdacia sieť, gauč.“

„komiksy.“

„veľký priestor pre deti s kobercom a pohodlnými kreslami.“

„Tulivaky, ó áno tulivaky by boli fajn —TOP :D .“

„Posteľ.“

„Snažiť sa dostávať ľuďom do povedomia, že knižnica už nie je o tichu a čítaní kníh, ale aj o komunite a vzdelávaní, či
komunikácií = alias robme ďalej to, čo sa stále my mladí snažíme, sme na dobrej ceste (:.“

„veľký stôl/kútik na skupinové učenie – alebo stretnutia.“
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Mnohé z týchto prianí sú zaujímavé a knižnice by mohli pristúpiť k ich realizácii. Veď nám všetkým ide o jeden cieľ – aby sa či-
tatelia v knižnici cítili príjemne a radi sa do nej vracali. Veríme, že aj nápady účastníkov budú pre viaceré knižnice inšpiráciou...

My sa na vás všetkých tešíme, na štvrtom Knihovníckom barcampe!

Za organizačný tím

Mgr. Marta Dušková

marta.duskova@cvtisr.sk

(Centrum vedecko-technických informácií SR)
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