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Seminář TLib v Banské Bystrici o mezinárodní spolupráci knihoven

Andrea Součková

Ve dnech 3. a 4. dubna 2017 se ve Státní vědecké knihovně v Banské Bystrici konal již 16. ročník odborného 

semináře TLib (Trends in Libraries). Kromě hostitelské instituce se na pořádání významné akce podílel také 

Spolek slovenských knihovníků a knihoven a Slovenská asociace knihoven. Seminář má každý rok stanoveno jiné 

hlavní téma. Zatím poslední ročník se nesl v duchu tématu Mezinárodní spolupráce – významný impulz pro 

další rozvoj knihoven, čemuž odpovídalo zaměření příspěvků a také výběr přednášejících.

Akce byla oficiálně zahájena PhDr. Oľgou Laukovou, Ph.D., ředitelkou Státní vědecké knihovny v Banské Bystrici, 

a odbornou garantkou prof. PhDr. Jelou Steinerovou, Ph.D. Program prvního dne nabídl mnoho rozmanitých 

pohledů na problematiku mezinárodní spolupráce v knihovnách. Tak trochu „jiný“ byl příspěvek Mgr. Marka Lenča, 

Ph.D., z Katedry mezinárodních vztahů a diplomacie Fakulty politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity 

Mateje Bela v Banské Bystrici, neboť se netýkal přímo knihovnického prostředí. Přednášející, známý také ze 

slovenských médií, komentoval významné události poslední doby a nastínil, jaké důsledky by mohly mít z hlediska 

mezinárodní spolupráce pro Slovensko. Prof. PhDr. Jela Steinerová, Ph.D., se zabývala aktivitami Katedry 

knihovní a informační vědy Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Mgr. Eva Augustínová se zase 

zaměřila na mezinárodní spolupráci a nejnovější výzkumy Katedry mediamatiky a kulturního dědictví Fakulty 

humanitních věd Žilinské univerzity. Příjemným překvapením byla přednáška realizovaná prostřednictvím 

videokonference, která se věnovala posilování občanské společnosti v knihovnách USA. Postarala se o ni Nancy 

Kranich, Ph.D., z Fakulty komunikací a informací Ritgersovy univerzity v New Jersey. Tím se pomyslný 

akademický pohled uzavřel.

Další část odborného programu prvního dne semináře už se věnovala různým knihovnickým spolkům a 

sdružením, jakož i vlivu mezinárodní spolupráce a zahraničních kontaktů a stáží na jejich činnost. O Spolku 

slovenských knihovníků a knihoven hovořila Ing. Silvia Stasselová. S potěšením musím zmínit, že své zástupce tu 

měla i Česká republika. S aktivitami Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ČR a jeho přínosy pro 

mezinárodní spolupráci účastníky seznámil RSDr. Zdeněk Matušík, předseda Komise pro zahraniční styky SKIP. 

Opomenuto ale nebylo ani české Sdružení knihoven, o kterém hovořil Ing. Aleš Brožek. S humorem přiblížil všem 

přítomným, jak probíhají studijní cesty do zahraničí, čeho je dobré se vyvarovat, a co si zase naopak 

nezapomenout užít.

I my jsme si s kolegyní Ivetou Bergerovou zahraniční cestu chtěly užít, a tak jsme využily všech možností, které 

nám štědrá hostitelská knihovna nabídla. V podvečer prvního dne jsme se účastnily komentované prohlídky 

historického centra Banské Bystrice a následně i společenského večera spojeného s koncertem.

Druhý den semináře se nesl rovněž v duchu mezinárodní spolupráce. Odborný program byl zahájen PhDr. Klárou 

Mészárosovou a Mgr. Bibianou Žigovou. Přednášející nastínily další možnosti budování mezinárodních vztahů na 

základě příkladu Univerzitní knihovny v Bratislavě, jež vlastní unikátní Bašagićovu sbírku a účastní se projektu 

OPIS PO2, založeného na budování a správě centrálního datového archivu. Slova se ujala rovněž hostitelská 

organizace a s činností Státní vědecké knihovny v Banské Bystrici přítomné seznámila PhDr. Oľga Doktorová. 

Poslední slovenskou knihovnou reprezentovanou na semináři byla Krajská knihovna Karola Kmeťka v Nitře, kterou 

představila Mgr. Monika Lobodášová. Česká republika měla i druhý den odborného programu své zastoupení. 

O Krajské vědecké knihovně v Liberci hovořila Mgr. Blanka Konvalinková. Další z vystupujících byla Violetta 

Łabędzka, která reprezentovala polskou stranu a Vojvodskou veřejnou knihovnu Emanuela Smołky v Opoli. Účast 



další ze zemí byla důkazem, že seminář lze skutečně označovat za mezinárodní. A nesmím opomenout ani 

příspěvek Mgr. Beáty Bellérové, Ph.D., z knihovny při Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře, která hovořila 

o programu Erasmus a možnostech jeho využití pro knihovníky. 

Pro kompletní záznam uplynulých dvou dnů musím také zmínit, že programu věnovanému mezinárodní spolupráci 

předcházel tzv. Knihovnický inkubátor. Že nevíte, co si pod tímto pojmem představit? Jedná se o fórum mladých 

knihovnicko-informačních specialistů. Příspěvky byly zaměřeny především na mladé lidi v knihovnách a možnosti, 

jak mohou získat další zkušenosti. Závěr celého semináře patřil kolegyním ze Státní vědecké knihovny v Banské 

Bystrici, které ve svém příspěvku prezentovaly Knihovnický inkubátor a shrnovaly průběh prvního ročníku. Velmi 

zajímavý byl také dokumentární film Život (ne)knihovníka, jenž nabízí rozmanité názory na naši práci. Dokument je 

k dispozici na YouTube[1] a obsahuje zamyšlení mladých slovenských knihovníků nad tím, jak si představují svoji 

profesní budoucnost, jaký by měl správný knihovník být apod.

Článek je poměrně vyčerpávající, ale představuje pouze nástin toho, co bylo na semináři řečeno. Pro zájemce o 

více informací doporučuji sborník, který bude k dispozici v tištěné podobě i na webu Státní vědecké knihovny 

v Banské Bystrici: http://www.svkbb.eu/.  

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz    

[1] https://www.youtube.com/watch?v=2xial7ebaw8
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