
Pozvánka
Odborný seminár 

Celoživotné vzdelávanie v knihovníckej 
profesii: Aktuality, perspektívy, skúsenosti
15. 11. 2017 (streda)
Konferenčná sála sídelnej budovy SNK

Slovenská národná knižnica, odbor Služby, oddelenie pre rozvoj knižničného systému si Vás dovoľuje 

pozvať na odborný seminár Celoživotné vzdelávanie v knihovníckej profesii: Aktuality, perspektívy, 
skúsenosti, ktorý sa bude konať dňa 15. novembra 2017 od 9:30 hod. v Konferenčnej sále sídelnej budovy 

SNK.

Odborný seminár je zameraný na poznatky a výmenu skúseností v oblasti celoživotného vzdelávania 

zamestnancov knižníc. Cieľom je poskytnúť aktuálne znalosti a informácie potrebné pre oboznámenie 

sa so vzdelávacími aktivitami v oblasti ďalšieho vzdelávania pre knihovníkov, s dôrazom na prezentovanie 

akreditovaných vzdelávacích programov.

Program podujatia
9:00 – 9:30 Registrácia/prezentácia účastníkov

9:30 Otvorenie odborného seminára, privítanie hostí a účastníkov

9:30 – 10:15 Kľúčové spôsobilosti učiaceho sa obyvateľstva v profesii knihovníka
 prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
 Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofi cká fakulta Prešovskej 

 univerzity v Prešove

10:15 – 11:00 Čo sa za mladi naučíš … už zajtra nebude stačiť
 PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.
 Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofi cká fakulta Univerzity 

 Komenského v Bratislave 

11:00 – 11:45 Celoživotné vzdelávanie knihovníkov. Proces, ktorý sa nedá zastaviť...
 PhDr. Daniela Džuganová
 Univerzitná knižnica, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

11:45 Diskusia

12:00 – 12:30 Prestávka

Mgr. Eva Hollá
 +421 43 2451 446
eva.holla@snk.sk



12:30 – 13:00 Vzdelávanie ako súčasť knihovníckeho života
 Mgr. Monika Lobodášová  
 Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

13:00 – 13:30 Vzdelávacie aktivity pre knihovníkov v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra
 Mgr. Lenka Malovcová 

 Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene

13:30 – 14:15 Vzdelávanie knihovníkov – ponuka kurzov vzdelávacích inštitúcií.
 Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania
 Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť v SNK
 Mgr. Eva Hollá
 Slovenská národná knižnica v Martine

14:15 Diskusia

14:30 Ukončenie odborného seminára

 

Na seminár je potrebné sa vopred prihlásiť vyplnením záväznej prihlášky, ktorú nájdete v ďalšej 

prílohe.

Prosíme záujemcov, aby vyplnenú záväznú prihlášku poslali najneskôr do 13. 11. 2017 na kontaktnú 
e-mailovú adresu: eva.holla@snk.sk
Pozvánky sú posielané len elektronicky. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Mgr. Eva Hollá
 +421 43 2451 446
eva.holla@snk.sk


