
 
Tlačová správa 

• Usporiadateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Slovenská asociácia knižníc, Spolok 

slovenských knihovníkov a Goethe-Institut Bratislava 

• Názov seminára: Konkurencieschopnosť knižníc v omnimediálnom veku 

• Miesto konania: Spoločenská sála, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

• Dátum a čas konania: 24. apríl 2013 o 9.30 h 

 

XIII. ročník odborného seminára pre pracovníkov knižníc 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pripravuje v najbližších dňoch už XIII. ročník 

medzinárodného odborného seminára pre pracovníkov knižníc. Témou tohtoročného stretnutia 

knihovníkov bude Konkurencieschopnosť knižníc v omnimediálnom veku. 

Pojem konkurencieschopnosť je v súčasnosti používaný čoraz častejšie aj v oblasti knižníc. 

Konkurencieschopná knižnica by mala v súťaži s inými subjektmi uspieť – úlohou manažérov knižníc je 

nájsť kľúč k tomuto úspechu. V ostatných rokoch sa ukazuje, že konkurencieschopnosť knižníc sa 

bude čoraz viac odvíjať od ich pripravenosti prijímať a uplatňovať nové informačné a komunikačné 

technológie. Z tohto dôvodu sa aj pripravované stretnutie zameriava na analýzu 

konkurencieschopnosti knižnice v období nových moderných informačných a komunikačných 

technológií. 

Cieľom odborného seminára je objasniť a priblížiť odbornej knihovníckej obci pojem 

konkurencieschopnosť a stanoviť príslušné metódy pre meranie konkurencieschopnosti knižníc. 

Odborné príspevky na seminári poukážu na konkurenčné výhody knižníc, prostredníctvom ktorých 

môžu získať prevahu nad svojimi súpermi ako aj na zmeny vo vývoji informačných a komunikačných 

technológií, na zmeny v technickom a technologickom vybavení knižníc. Budú predstavené zaujímavé 

projekty doma aj v zahraniční zamerané na využívanie moderných druhov zariadení na prácu 

s internetom a digitálnym obsahom a tiež na využívanie vzdialeného prístupu k informačným 

zdrojom. 

Odborný seminár Konkurencieschopnosť knižníc v omnimediálnom veku sa uskutoční dňa 24.4.2013 

o 9.30 h v Spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Na podujatí odznie 9 

príspevkov domácich a zahraničných odborníkov z Českej republiky, Poľska, Ruska a Nemecka. 

Kontakt: 
Mgr. Veronika Uhríková 
manažér kultúry, PR, marketing 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 
Lazovná 9 
975 58  Banská Bystrica 
veronika.uhrikova@svkbb.eu 
048/47 107 03 


