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Univerzitná knižnica UMB stála minulý rok pri zrode nového formátu
knihovníckeho podujatia, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie diskusnej
platformy o problémoch, vývoji a budúcnosti knižníc v novom informačnom
prostredí. Toto podujatie dostalo názov Bibliosféry: knihovnícke sféry
dôverné. Druhý ročník sa konal 20. – 22. novembra 2017 v Jasnej pod
Chopkom a zúčastnilo sa na ňom široké spektrum knihovníkov z verejných,
vedeckých, špecializovaných a akademických knižníc i zástupcovia
Ministerstva kultúry SR a vzdelávacích inštitúcií podieľajúcich sa na
profesionálnej príprave knižnično-informačných pracovníkov.
Hlavnou témou úvodných Bibliosfér (2016) bolo identifikovanie 10 trendov,
ktoré podľa účastníkov najviac ovplyvnia smerovanie knižníc na Slovensku.
Zadefinované boli
trendy v nasledovných oblastiach: Vzdelávanie,
Marketing, Služby, Viaczdrojové financovanie, Priestory, Digitálny obsah,
Nové e-služby, Spolupráca, Kreativita, Analýza používateľov, prostredia
a digital natives. Boli vytvorené pracovné tímy zložené z odborníkov zo
všetkých typov knižníc, ktoré sa podujali trendy teoreticky rozpracovať
a hľadať pozitívne príklady ich realizácie. Práve sumarizácii výsledkov týchto
tímov bol venovaný úvod Bibliosfér 2017. Pracovníčky Univerzitnej knižnice
UMB pracovali na rozpracovaní dvoch trendov (Spolupráca a Analýza
používateľov, prostredia a digital natives) a výsledky práce oboch tímov na
podujatí prezentovali.
Knižnice sa mohli pochváliť aj s úspešnými
projektmi, ktoré súvisia s aplikáciou vyššie
uvedených trendov v praxi. Univerzitná
knižnica UMB v tejto sekcii predstavila svoje
aktivity v oblasti dobrovoľníctva, ktoré v roku
2017 viedli k získaniu certifikátu kvality
manažmentu dobrovoľníkov.
Bibliosféry 2017 sa opäť niesli aj v duchu
diskusií, počas ktorých mali účastníci
zadefinovať požiadavky na knižnično-informačných pracovníkov v ére 4.
priemyselnej revolúcie, určiť najpálčivejšie problémy slovenského
knihovníctva a ponúknuť návrhy na ich riešenie.
Výsledky diskusií sú nasledovné:
1. medzi kľúčové pozície, ktoré v našich knižniciach chýbajú, patria:
marketingový manažér, IT špecialista, manažér, lektor, špecialista
na informačné zdroje;
2. hlavné problémy knižníc boli definované ako: nedostatočné
systémové vzdelávanie knižničných profesionálov, (ne)spolupráca
knižníc a ich slabá reputácia, nízke finančné ohodnotenie
knihovníkov, nevhodné priestory, obmedzený prístup k obsahu

digitalizačných projektov, zložité autorsko-právne otázky týkajúce
sa e-zdrojov, nedostatočné jazykové zručnosti pracovníkov knižníc.
Oba body podrobnejšie rozpracujú lídri pracovných skupín a zverejnia ich na
webovej stránke konferencie (http://bibliosfery.schk.sk).
Zadefinovaním základných požiadaviek a problémov sa však práca nekončí.
Vzhľadom na to, že v oboch prípadoch by malo ísť o odporúčania pre
príslušné ministerstvá a vzdelávacie inštitúcie, je potrebné, aby výsledky boli
pripomienkované aj širšou knihovníckou komunitou. Ambíciou organizátorov
je preto rozšíriť diskusie vo všetkých doteraz zadefinovaných oblastiach do
jednotlivých regiónov a k tým, ktorí sa podujatia nemôžu aktívne zúčastniť.
Bibliosféry poskytujú priestor na diskusiu
a hľadanie
návrhov
možného
riešenia
problémov, a tým vytvárajú priestor na
kooperáciu knižníc a knihovníkov. Aj počas
tohto ročníka sa našli účastníci konferencie,
ktorí chcú priložiť ruku k dielu a svojimi
vedomosťami, zručnosťami a nápadmi sa
aktívne
zapojiť
do
rozpracovania
a
implementácie trendov v prostredí knižníc
a riešenia kľúčových problémov knihovníctva na Slovensku.

