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20. – 21. mája sa konal XVIII. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných 

špecialistov TLib, ktorý bol venovaný téme vzdelávania v oblasti „smart“ technológií – ich 

implementácií a využitiu v knižniciach. „Smart library“ patrí medzi nastupujúci trend, ktorý je 

možné v knižniciach sledovať. Ak chcú tieto inštitúcie uspieť u svojich používateľov, musia 

byť ich zamestnanci „smart“ a využívať vždy nové a moderné technológie, hľadať 

inteligentné riešenia a správne ich aplikovať do služieb knižnice. Odborný seminár bol 

organizovaný pod gesciou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.  

 

Organizačný výbor tvorili PhDr. Oľga Doktorová, Mgr. Dana Chalupeková a Mgr. Veronika 

Ťažká. Odborným garantom seminára bola PhDr. Blanka Snopková, PhD. 

Súčasťou podujatia bol aj „Knižničný inkubátor“ - 3. ročník fóra mladých knižnično-

informačných špecialistov s témou „(informačné) vzdelávanie verejnosti a aktivity mladých 

knihovníkov s verejnosťou“, ktorý  sa konal 21. mája 2019. 

V hlavnom programe vystúpili so svojimi príspevkami aj zahraniční účastníci:  

 Łukasz Brudnik, Vojvodská verejná knižnica E. Smołki v Opole, Poľsko 

o SMART technológie vo verejných knižniciach opolského vojvodstva 



 Jeff Ginger, PhD., CU Community Fab Lab at the University of Illinois at Urbana-

Champaign, USA 

o Vytvorenie komunity Fab Lab 

 Agata Bartosiewicz, MA, Vojvodská verejná knižnica E. Smołki v Opole, Poľsko 

o Cudzinec v cudzojazyčnej knižnici 

Zo Slovenska predniesli svoje príspevky Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. (Automatická 

transkripcia rukopisných textov), Mgr. Jana Šubová (Smart technológie sa stávajú 

samozrejmosťou. A čo „smart dáta“?), Ing. Eva Kalužáková a Jozef Vaško (Smart Lab 

library v ére Industry 4.0), Mgr. Mária Bôbová, PhD. a kolektív (Zaži knihu na vlastnej koži), 

Mgr. Milan Regec (Babka, pošli mi to mailom alebo trojstupňové budovanie IT zručností 

prostredníctvom modulárneho kurzu počítačovej gramotnosti pre seniorov), Mgr. Tomáš 

Albert (Kurzy počítačovej gramotnosti – deväťročné skúsenosti v Štátnej vedeckej knižnici v 

Banskej Bystrici), Mgr. Beáta Bellérová, PhD. (Digitálne kompetencie knihovníkov). 

Odborného seminára sa zúčastnila i Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva (Ing. Adam 

Hnat, Mgr. Vladimír Filip), ktorá v spolupráci s miestnou Univerzitnou knižnicou Žilinskej 

univerzity v Žiline (Mgr. Maroš Konečný) prezentovala príspevok „Zvyšovanie povedomia o 

inštitúcii prostredníctvom geolokačných hier“.  

Príspevok prezentuje realizáciu tzv. „kešky“ - skrýše geolokačnej hry Geocaching, ktorá sa 

nachádza v blízkosti Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline. V úvodnej časti 

príspevku je predstavená terminológia súvisiaca s problematikou geolokačných hier. Následne 

sa venuje samotnej hre Geocaching, kde sú vysvetlené, základne pravidlá a terminológia 

súvisiaca priamo s hrou. V realizačnej časti príspevok opisuje celý postup tvorby a 

umiestnenie „kešky“. Ďalej je opisovaná logika a spôsob publikácie samotnej „kešky“ – 

skrýše, ako súčasti medzinárodnej hry Geocaching. 

 


