39. medzinárodné informatické sympózium

25. – 28. apríl 2017
Kongresové centrum SAV – Stará Lesná, Vysoké Tatry

Ústredná téma:

TRANSFORMÁCIA KNIŽNÍC A VÝZVY
4. PRIEMYSELNEJ REVOLÚCIE

Odborné témy:

AKTUÁLNE
TRENDY A VÝZVY
PRE KNIHOVNÍCTVO

Stratégie, koncepcie, legislatíva, vízie, analýzy, autorské právo, benchmarking.
Digitalizácia, dlhodobá archivácia dát, sprístupnenie elektronického obsahu, digitálne formáty.
Otvorený prístup / Open Access.
Zdieľaná ekonomika ako príležitosť pre knižnice.
Inovatívne technológie, mobilné aplikácie a gamifikácia v knižniciach.
Celoživotné vzdelávanie a ponuka knižníc verejnosti.
Marketing a propagácia – moderné formy, sociálne siete a nové médiá.
Dokumentácia, archivácia a sprístupnenie video / audio záznamov z odborných konferencií
a seminárov.
 Digitálne repozitáre / otvorené repozitáre.









4. PRIEMYSELNÁ
REVOLÚCIA
V KNIŽNICIACH









Aké procesy budú plne automatizované?
Ktoré činnosti knihovníkov nahradia roboty?
Ako bude vyzerať typická knižnica po 4. priemyselnej revolúcií?
Technológie ako akcelerátor knižníc.
Knižnica v cloude?
Média, formy a rozhrania.
Informačné systémy umelej inteligencie.

INOVATÍVNE PROJEKTY
PAMÄŤOVÝCH
A FONDOVÝCH INŠTITÚCIÍ








Prezentácia lokálnych, mestských, národných a medzinárodných projektov.
Prezentácie plánovaných projektov a hľadanie projektových partnerov, projektové príležitosti.
Bibliografia, fondy, retrospektívna bibliografia.
Wikipédia a spolupráca s knihovníkmi / knižnicami / pamäťovými inštitúciami.
Správa a ochrana tradičných fondov.
Získavanie financií pre rozvoj knižníc.

SLUŽBY KNIŽNÍC
PRE MODERNÚ
SPOLOČNOSŤ

















Know-how v poskytovaní služieb pre lokálnu komunitu používateľov.
Používateľské prieskumy – vieme čo chce používateľ?
Dizajn služieb.
Zachovanie súkromia pri používaní služieb.
On-line vzdelávanie.
Kreatívne dielne v knižnici (3D tlačiarne, gravírovacie lasery, audio-video štúdiá).
(Nielen) donáška kníh do domu ako služba – nápady a skúsenosti.
Poradenská a konzultačná činnosť – call centrum / live chat / referenčné služby.
Využitie fyzického priestoru pre deti, mládež, dospelých (netradičné podujatia) – renesancia
knižníc ako priestoru.
Pomoc ľudom v kritických životných situáciách.
Kurzy pre migrantov a marginalizované skupiny používateľov.
Biblioterapia a liečba knihou / úspešné služby a projekty.
Úspešné kampane knihovníckych združení.
Projekty a kampane na podporu čítania / zvyšovania informačnej gramotnosti.
Reštart školských knižníc.

 Zamestnanci
–
Profesijný rast.
–
Odmeňovanie knihovníkov.
–
Motivácia k vyšším výkonom / ku kvalite.
–
Vzdelávanie profesionálov a nové knihovnícke profesie.
–
Etika knihovníka.
–
Perspektíva knihovníckej profesie.
–
Budúci informační profesionáli a nové povolania.

V KNIŽNICI
MÁ / MÁ MAŤ
PRVÉ MIESTO ČLOVEK

 Používatelia
–
Potreby.
–
Očakávania.
–
Spätná väzba z pohľadu používateľa.
–
Potreby používateľa v budúcnosti.
–
Vieme flexibilne reagovať na zmeny preferencií používateľov?
 Partneri
–
Dobrovoľníci v knižnici.
–
Sponzori v knižnici.
–
Motivácia potenciálnych donorov.
–
Nové metódy fundraisingu.
–
Lobing.

KNIŽNICE
A KNIHOVNÍCTVO
PODĽA MLADÝCH
PROFESIONÁLOV

 Priestor na prezentáciu mladej knihovníckej generácie na témy, ktoré môžu pomôcť zmeniť
zaužívaný uhol pohľadu na knižnice, služby a ich ďalší rozvoj.

INÉ TÉMY

 Navrhnite inú tému prednášky, ak sa chcete venovať odbornej problematike z inej oblasti.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
Termín na zaslanie elektronickej prihlášky príspevku:
Oznámenie o prijatí príspevku:
Termín zaslania plného textu príspevku:

10. marec 2017
15. marec 2017
15. apríl 2017

ZBORNÍK INFOS 2017:
Elektronický zborník z 39. medzinárodného sympózia INFOS 2017 bude recenzovaný a uverejnený po ukončení sympózia.

