
Spolok slovenských 
knihovníkov a knižníc

v spolupráci s

Goetheho inštitútom Bratislava

Vás pozývajú
na medzinárodné sympózium 

Knižnice pre modernú spoločnosť: 
výzvy, zdieľanie ideí, realizácie

11. – 13. máj 2020
Nový Smokovec, Hotel ATRIUM



CIEĽ KONFERENCIE
Cieľom konferencie je na jednej strane 
refl exia súčasného stavu knihovníctva 
doma na Slovensku, v Českej republike 
a v zahraničí, na strane druhej náčrt možných 
scenárov vývoja v budúcnosti a vzájomné 
zdieľanie skúseností a nápadov. Radi 
by sme okrem prezentácie zaujímavých 
a aktuálnych prednášok počas konferencie 
a aj jej prostredníctvom vyvolali širokú 
diskusiu k prezentovaným témam. Zaujíma 
nás, či súčasný stav slovenských knižníc 
zodpovedá potrebám spoločnosti a aké 
je ich nevyhnutné smerovanie. 

CIEĽOVÉ SKUPINY
 knihovníci, metodici knižníc, 
manažéri knižníc, zriaďovatelia knižníc, 
študenti knihovníctva, akademici, 
partnerské inštitúcie, fi rmy 

PROGRAMOVÉ BLOKY

Celonárodné projekty 
a výzvy pre budúcnosť
 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 
 Integrované knižnično-informačné systémy 
 Digitalizácia – ako ďalej?
 Výzvy digitálnych úložísk
 Národné autority a problém Wiki

Inovatívne služby pre knižnice
 Dizajn služieb
 Knižnice na webe 
 E-dokumenty a informačné 
zdroje v knižniciach 

 Čo knižnice vedia, čím inšpirujú 
(podujatia knižníc)

 Kto nezdieľa, akoby nebol 
– kultúra a ekonomika zdieľania 

Informačné vzdelávanie 
a vzdelávanie knihovníkov
 Digitálne kurátorstvo – kompetencie 
knihovníka, skúsenosti, výzvy

 Webové aplikácie v informačnom vzdelávaní
 Veľké dáta a knižnice
 Open Access
 Manažment vedeckých dát 
v akademickom prostredí

 Možnosti vzdelávania knihovníkov
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TERMÍN 11. – 13. máj 2020

MIESTO KONANIA Nový Smokovec, Hotel ATRIUM ***
 www.atriumhotel.sk

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU Odborné a fi remné prezentácie, výstavka 
 fi remných produktov, odborná diskusia
 a spoločenský diskusný večer.

ROKOVACIE JAZYKY Slovenčina, čeština, angličtina (simultánne tlmočenie).

ÚČASTNÍCKY POPLATOK Výška účastníckeho poplatku bola predbežne 
 stanovená na 180 EUR (vr. DPH) a zahŕňa 
 náklady na organizačné zabezpečenie konferencie, 
 zborník anotácií, občerstvenie, 1x večera a 1x obed.
 Organizátori sa rozhodli umožniť redukované 
 vložné pre členov SSKK so zľavou 50%,  
 t.j. vo výške 90 EUR (vr. DPH). 

UBYTOVANIE Pre účastníkov sympózia je zabezpečená rezervácia v hoteli 
 Atrium v 1- a 2-posteľových izbách v limitovanej kapacite. 
 Rezerváciu si každý účastník zabezpečí individuálne 
 priamo s hotelom. Pri rezervácii je potrebné uviesť 
 heslo INFOS. 

  Dohodnuté cenové podmienky v hoteli Atrium pre
  účastníkov sympózia (v cene sú zahrnuté raňajky,
  parking, Wifi a vstup do welness)
  1-posteľová izba (1/1) ...... 65 EUR 
  2-posteľová izba (1/2) ...... 80 EUR (t.j. 40 EUR / 1 osobu)

UZÁVIERKA I. INFORMÁCIE Najjednoduchšia forma prihlásenia je on-line predbežná 
 prihláška, ktorú nájdete na www.kongres-studio.sk.
 Vyplnenú prihlášku nám môžete poslať prostredníctvom 
 e-mailu na adresu organizačného garanta. 
 Termín na odoslanie predbežnej prihlášky
 je najneskôr do 20.2.2020.

 Všetkým predbežne prihláseným záujemcom 
 pošleme potom pozvánku s programom 
 a záväznou prihláškou, kde bude presný cenník 
 s údajmi pre úhradu účastníckeho poplatku
 a ostatných foriem prezentácie, ktoré si zvolíte.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE


