
      
Tlačová správa 

• Usporiadateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Slovenská národná knižnica, Štátna 
vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských 
knihovníkov a knižníc 

• Názov: Knižnice v krajinách V4+ a  perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020 
• Miesto konania: Bratislavský hrad – Hudobná sieň 
• Termín: 8. – 9. 6. 2015 

V Banskej Bystrici, dňa 3.6.2014 

5. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici bola po druhý krát na Slovensku poverená 
prípravami a organizáciou kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+ . 

Pred 10 rokmi, v roku 2005, sa uskutočnilo 13. stretnutie ministrov kultúry krajín V4 v Štátnej 
vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Z iniciatívy knižnice a iniciatívy jej riaditeľky PhDr. Oľgy 
Laukovej, PhD. bol do programu rokovania zaradený aj podkladový materiál na realizáciu kolokvia 
knižnično-informačných pracovníkov krajín V4, ktorý podporil vtedajší minister kultúry Rudolf 
Chmel. Návrh na cyklické odborné podujatie bol ministrami kultúry krajín V4 schválený a uverejnený 
v komuniké zo zasadnutia. Od roku 2006 sa začala tradícia organizovania kolokvia. Záštitu nad 1. 
kolokviom knižnično-informačných expertov krajín V4+ prebral Ján Figeľ, člen Európskej komisie. 
Uskutočnilo v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici s ústrednou témou Knižnice v znalostnej 

spoločnosti. Ján Figeľ a vtedajší minister kultúry Slovenskej republiky Rudolf Chmel vystúpili na 
kolokviu s príspevkami. Okrem odborníkov z krajín Vyšehradskej skupiny sa do diskusie zapojili 
knižnično-informační pracovníci z Bulharska, Ruska, Ukrajiny a Nemecka. 

2. kolokvium sa uskutočnilo v roku 2008 v Moravskej zemskej knižnici v Brne na tému Digitalizácia – 

cesta k ochrane a sprístupneniu dokumentov. 3. kolokvium sa zrealizovalo formou workshopu pre 

digitálne knižnice národných knižníc členských štátov Vyšehradskej skupiny a pre hostí z krajín strednej 

a východnej Európy v Národnej knižnici Poľska v októbri 2011. V novembri 2013 privítala expertov, 
nielen z krajín V4, Maďarská národná Széchényiho knižnica. Rokovalo sa na tému Sprístupnenie 

digitálneho obsahu: masová digitalizácia, povinný deponát v elektronickej forme, otázka autorského 

práva – skúsenosti národných knižníc. Každé z kolokvií otvorilo aktuálnu tému v oblasti knižnično-
informačnej vedy a prispelo k praktickému riešeniu danej problematiky v oblasti knihovníctva. 

5. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ sa uskutoční budúci týždeň, 8. – 9. júna 
2015, v Hudobnej sieni Bratislavského hradu. Organizátormi kolokvia sú Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky, Slovenská národná knižnica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 
Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Záštitu nad kolokviom 
prevzal minister kultúry Marek Maďarič. Pripravované kolokvium je zaradené medzi aktivity 
programu predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine pre oblasť kultúry na 
obdobie 2014 – 2015. Hlavnou témou tohtoročného kolokvia knižnično-informačných expertov 
krajín V4+ budú Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020. 

Kontakt: 
PhDr. Oľga Lauková, PhD., riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 
Lazovná 9, 975 58  Banská Bystrica, riaditel@svkbb.eu, 048/47 107 66, www.svkbb.eu 


