
 
 
 

Elektronické služby v znalostnej spoločnosti 
Zvolen, Slovensko,  12. 9. 2007 

 
Zpráva ze zahraniční cesty 

PhDr. Barbora Ramajzlová, PhDr. Ludmila Tichá 
 
Mezinárodní odborný seminář „Elektronické služby v znalostnej spoločnosti“ se uskutečnil 
dne 12. 9. 2007 ve Zvolenu. Seminář byl uspořádán  v souvislosti s 15. výročím založení 
Slovenské asociace knihoven a 55. výročím vzniku Slovenské lesnické a dřevařské knihovny 
ve Zvolenu (SLDK) – obě organizace byly pořadateli akce – dále pak v souvislosti s výročím 
200 let lesnického vysokoškolského studia na Slovensku a 55 let vysokého lesnického a 
dřevařského školství ve Zvolenu.  K těmto výročím zazněly první příspěvky prorektorky doc. 
RNDr. Anna Danihelová, PhD., ředitelky SLDK  Mgr. Aleny Poláčikové a předsedkyně 
Slovenské asociace knihoven PhDr. Daniely Gondové. V další části programu byl dán prostor 
zkušenostem z České republiky.  

V  příspěvku Koordinace  a spolupráce – úloha  Asociace knihoven vysokých škol ČR 
představila PhDr. Barbora Ramajzlová zaměření a konkrétní činnost Asociace knihoven 
vysokých škol ČR, zejména v oblasti dostupnosti elektronických informačních zdrojů na 
vysokých školách a v oblasti mezinárodní spolupráce. V příspěvku zdůraznila přirozené 
partnerství se slovenskými kolegy. To potvrdil navazující příspěvek Mgr. Džuganové (UPJŠ 
Košice) o průzkumu informační gramotnosti studentů, který byl realizován na základě využití 
konkrétní spolupráce s českými kolegy.  

PhDr. Ludmila Tichá představila pilotní průzkumy informační gramotnosti 
vysokoškolských studentů, provedený na 8 univerzitách v ČR (včetně ČVUT) v letech 2004 a 
2005. Další přednesené příspěvky se týkaly nových trendů v poskytování elektronických 
služeb, využívání elektronických informačních zdrojů v prostředí Slovenské národní 
knihovny a zkušeností s lokálními archivy elektronických dokumentů v České republice. 
Posledním  předneseným tématem byla informační podpora vědy a výzkumu na Slovensku, 
konkrétně se jednalo o nástroje a způsoby evidence publikací, což je činnost, kterou se ze 
zákona zabývají slovenské vysokoškolské knihovny. Přínosem cesty je navázání kontaktů 
s vysokoškolskými knihovnami na Slovensku s výhledem na nové společné projekty. 

 
Další informace o semináři včetně programu a sborníku jsou dostupné na adrese: 
http://www.tuzvo.sk/sk/sldk/info/seminar_elektronicke_sluzby_v_znalostnej_spolocnosti/elektronicke
_sluzby_v_znalostnej_spolocnosti.html 
 
Zahraniční cesta byla financována z prostředků ČVUT v Praze.  


