Anotácie príspevkov

Potrebuje súčasná doba knižnice a knihovníkov? Ako doba mení funkcie knihovníka
On-line (komunikačná platforma MS Teams)
Dňa 23. 6. 2021 od 8:30
8:30
Privítanie účastníkov
Mgr. Katarína Šušoliaková
8:45
Knihovník/čka + komunita/y = ??
Mgr. Emília Antolíková, Prešovský samosprávny kraj, Odbor kultúry
Knižnice odzrkadľujú to najlepšie z komunity – angažovanie, úspechy, objavy, tvorbu
participáciu, inovácie. Vytvárať novú víziu vo verejných knižniciach znamená zamerať sa
predovšetkým na ľudské zdroje, ktoré sú najdôležitejším faktorom v rozvoji knihovníctva,
pretože si vyžadujú kvalitných profesionálov. Nie je to jednoduché, pretože charakter
knihovníctva sa mení, napriek tomu je podstata odboru stabilná.
Prezentácia je osobným zamyslením nad úlohu knihovníka v komunite.
9:30
Knihovny v době koronakrize
PhDr. Marie Šedá, Národní knihovna České republiky
Příspěvek se zabývá činnostmi knihoven v České republice v období koronakrize (rok 2020 a
2021), důraz je kladen na elektronické služby a on-line komunikaci. Představuje zajímavé
aktivity různých veřejných knihoven a posluchače seznámí i s výsledky šetření dopadu krize
na knihovny.
10:15 Prestávka
10:45
Digitálne služby pre znevýhodnených používateľov
Mgr. Norbert Végh, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
V rokoch 2020 – 2021 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií v Bratislave sprístupnila pre
znevýhodnených používateľov novinku v podobe zdigitalizovaných učebníc vo formáte PDF.
V januári 2021 sme sprístupnili nielen učebnice, ale aj pracovné zošity a povinnú literatúru
pre základné školy. Časť týchto kníh bola sprístupnená aj vo forme audio kníh. Naším cieľom
bolo sprístupniť digitálne dokumenty pre zdravotne znevýhodnené deti, ktoré navštevujú
špeciálne základné školy alebo študujú integrovane v bežných základných školách. Veríme, že
pomôžu aj ich učiteľom, asistentom alebo rodičom, ktorí pomáhajú svojim deťom pri štúdiu.

11.30
Ako nestratiť detského čitateľa
Alena Javorková, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Detský knihovník je ,,knižnica v knižnici“, je ochutnávačom, bádateľom, poslucháčom,
pomocníkom začínajúcich, rozbehnutých a nečítajúcich čitateľov.
Je charakteristický svojou originalitou, má neskutočnú fantáziu, odvahu ako v čitateľoch
prebudiť, upevniť a rozvíjať ich čitateľské zručnosti a čitateľskú gramotnosť.

O prednášajúcich

Mgr. Emília Antolíková, Prešovský samosprávny kraj
Väčšinu svojho profesionálneho života (30 rokov) spojila s Hornozemplínskou knižnicou vo
Vranove nad Topľou, ktorá aj vďaka jej úsiliu dnes patrí k najlepším na Slovensku. Vo funkcii
riaditeľky tejto knižnice pôsobila takmer 19 rokov. V júni 2018 sa stala vedúcou odboru
kultúry Prešovského samosprávneho kraja. Všetky svoje cenné skúsenosti a schopnosti, ktoré
získala na čele knižnice, zužitkováva i na tejto významnej pozícii.
Vyštudovala Knihovníctvo a vedecké informácie na Univerzite Komenského v Bratislave
(1989).
V minulosti dlhoročná predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc, nadšená propagátorka
knižníc ako komunitných centier, lektorka na odborných knihovníckych podutiach, riaditeľka
Knižničnej rady ako poradného orgánu MK SR.

PhDr. Marie Šedá, Národní knihovna České republiky
Celý svoj pracovný život spojila s knižnicami a knihovníctvom. Pracovala v Místní knihovně
v Dobré ako metodička, v Studijní knihovně Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, v Městské
knihovně Frýdek-Místek ako vedúca pobočky, v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě
na oddelení služieb knižniciam. V súčasnosti pôsobí v Národní knihovně České republiky.
Absolvovala štúdium knihovníctva na Slezské univerzitě v Opavě a v roku 2013 obhájila
rigoróznu prácu na Žilinskej univerzite v Žiline.
Publikuje v odbornej tlači, podieľa sa na tvorbe metodických materiálov knižníc (napr.
Standard pro dobrý fond), je členkou regionálneho výboru SKIP, vyučuje na Slezské univerzitě
v Opavě.

Mgr. Norbert Végh, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
V Slovenskej knižnici pre nevidiacich Matej Hrebendu v Levoči pracuje od roku 1996. V roku
1998 bol pri zrode prvej digitálnej zvukovej knihy DAISY, ktorú odbornej verejnosti predstavil
na konferencii ITAPA v roku 2003. Špecializuje sa na sprístupňovania digitálnych služieb a
webových sídiel pre nevidiacich. Je autorom unikátneho projektu Digitálna knižnica SKN
Matej Bela v Levoči (2006), ktorý bol ocenený cenou INFORUM 2007 v Prahe ako jediný projekt
so Slovenska.

Po štúdiu na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracoval v
oblasti informačných technológií vo výrobnom, bankovom i súkromnom sektore. Publikuje
v oblasti tvorby webových stránok knižníc. Je členom predstavenstva Slovenského spolku
knihovníkov.
Alena Javorková
Alena Javorková, dlhoročná pracovníčka detského oddelenia Oravskej knižnice Antona
Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Vyštudovala kníhkupectvo. Miluje knihy a deti - deti sú jej
srdcovkou - v Kubíne ju všetci poznajú pod menom Ala Osmijanková. Realizátorka početných
podujatí pre deti a mládež.

