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Tisková zpráva
Mezinárodní knihovnická konference Kniha ve 21. století 2020 představí vize
budoucnosti knihoven
Motto „Knihovny 3D“
Ve dnech 11.–13. února 2020 se bude konat na půdě Slezské univerzity v Opavě,
Filozoficko-přírodovědecké fakulty na Hauerově ulici, mezinárodní knihovnická konference
Kniha ve 21. století 2020. Organizátory jsou Ústav bohemistiky a knihovnictví Slezské
univerzity, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Svaz
knihovníků a informačních pracovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje a Sdružení
knihoven ČR. Konference je určena knihovníkům, jejich zaměstnavatelům, zřizovatelům
knihoven, studentům nejen knihovnictví, pedagogům, vědeckým pracovníkům, přátelům
knihoven a čtenářům.
Cílem konference je podívat se z různých úhlů pohledu na problematiku digitalizace
v prostředí veřejných knihoven. Zajímat nás bude zejména digitální čtení, digitální knihovny
a digitální služby, proto motto konference „Knihovny 3D“. Jeden blok bude věnován
architektuře knihoven v budoucnu. Klást si budeme řadu otázek, např. jak ovlivní digitální
služby prostředí veřejných knihoven? Budou potřeba volné výběry knih? Jaký prostor
v knihovně budou potřebovat lidé, kteří jsou tzv. každodenně digitální? Jak by měl vypadat
eProstor knihoven? Chceme propojit akademické pohledy s praxí a realitou v knihovnách.
První den bude konference zahájena panelovou diskusí, které se zúčastní prof. Milan
Konvit, prof. Dušan Katuščák, prof. Grzegorz Nieć, prof. Jacek Ladorucki, Ing. Petr Očko,
Ph.D. a doc. Richard Papík. Diskutovat budou zejména o roli knihoven v době čtvrté
průmyslové revoluce, o tom, jakou cestu by knihovny měly volit a proč, jak očekávané změny
na trhu práce ovlivní profesi knihovník, vzdělávání knihovníků u nás i ve světě apod.
Moderátorkou bude Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D. – odborná asistentka Ústavu
bohemistiky a knihovnictví.
V dalších dvou dnech bude konference rozdělena do tří tematických bloků: digitalizace
a digitální služby, role knihoven ve vzdělávání a třetí blok se bude věnovat architektuře
knihoven.
Na konferenci vystoupí například prof. Jiří Trávníček z Ústavu pro českou a světovou
literaturu Akademie věd ČR; PhDr. Vít Richter z Národní knihovny ČR; Ing. arch. Eva
Špačková z Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě; architekt Karel Hájek
z Českého vysokého učení technického v Praze; prof. Zdzisław Gębołyś z Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a další.
Konference se koná pod záštitou ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Karla Havlíčka,
Ph.D., MBA.
Mediální partneři Knihovna plus (vydává Národní knihovna ČR); DUHA: informace
o knihách a knihovnách z Moravy (vydává Moravská zemská knihovna v Brně); Čtenář:
měsíčník pro knihovny (vydává Středočeská vědecká knihovna v Kladně) a IKAROS:
elektronický časopis o informační společnosti (vydává občanské sdružení Ikaros, o. s.).
Více o konferenci a jejím programu: http://k21.fpf.slu.cz/

