
        
          
 

39. medzinárodné sympózium INFOS 2017 o postavení a úlohách knižníc  
a pamäťových inštitúcií pod záštitou ministra kultúry SR 

 
Tlačová správa: 26. apríl 2017 

V dňoch 25. – 28. apríla 2017 prebieha 39. medzinárodné informatické sympózium INFOS 2017  
o postavení a úlohách pamäťových inštitúcií v oblasti rozvoja kultúry, vedy, techniky 
a vzdelávania, ktoré sa koná pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka 
Maďariča v Kongresovom centre SAV v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách za účasti 130 
účastníkov z knižničničných a vzdelávacích inštitúcií, knihovníckych združení 
a vystavovateľských firiem zo Slovenska, Českej repubiky, Poľska a ďalších krajín.   

Medzinárodné sympózium INFOS 2017 slávnostne otvorila Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka 
Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave. 

Hlavný organizátor 39. ročníka sympózia: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK), 
spoluorganizátori: Slovenská národná knižnica (SNK) a Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB), 
partneri: Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči (SKN), Veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR. 

Ústredná téma 39. medzinárodného sympózia INFOS 2017:  
 

TRANSFORMÁCIA KNIŽNÍC A VÝZVY 4. PRIEMYSELNEJ REVOLÚCIE 
 

Odborné bloky sympózia INFOS 2017: 
Aktuálne trendy a výzvy pre knihovníctvo 

4. priemyselná revolúcia v knižniciach 
Inovatívne projekty pamäťových a fondových inštutúcií 

Služby knižníc pre modernú spoločnosť 
 
Sympózium INFOS je najdlhšie organizovaným odborným knihovníckym podujatím  
na Slovensku a tento rok si pripomíname 45. výročie od prvého ročníka podujatia v roku 1972. 
Počas 45 rokov svojej existencie sympózium INFOS odborne formuje už niekoľko generácií 
slovenských knihovníkov a informačných špecialistov a je významným fórom na zdieľanie 
odborných znalostí, ktoré sa teší veľkému záujmu slovenskej a zahraničnej odbornej verejnosti. 
 
Súčasťou sympózia INFOS 2017 je sprievodná odborná výstava so slovenskými a zahraničnými 
vystavovateľskými firmami z oblasti softvérových riešení pre knižnice, discovery systémov, 
databáz a elektronických informačných zdrojov, distribúcie domácej a zahraničnej literatúry, 
ochrany dokumentov a technického vybavenia knižníc. 
 
 
Ing. Silvia Stasselová  
organizačný garant sympózia INFOS 2017 
predsedníčka Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 
generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave 


