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Akademickú pôdu Slovenskej technickej univerzity a Stavebnej fakulty STU navštívia 

vo februári 2009 prezidenti a riaditelia najvýznamnejších knihovníckych združení a 
asociácií na svete, medzi mimi aj Executive Director American Library Association.  

Popredné osobnosti svetového knihovníctva plánujú na pôde STU a Stavebnej fakulty 
STU exkurziu do moderných priestorov Knižnice a informačného centra SvF, a tiež zasadať 
na porade výboru sekcie IFLA – International Federation of Library Associations and 
Institutions. 

Významná zahraničná návšteva na pôde STU sa uskutoční na pozvanie vedúcej 
Knižnice a informačného centra SvF STU, Ing. Silvie Stasselovej, ktorá bola do 
medzinárodného výboru Sekcie IFLA zvolená na obdobie 2007 – 2011, ako tretí zástupca 
slovenského knihovníctva v histórii vôbec.  

Medzi najvýznamnejších členov výboru sekcie IFLA – Management of Library 
Associations and Libraries, a významné osobnosti svetového knihovníctva, ktoré 
navštívia akademickú pôdu Stavebnej fakulty STU, patria: 

Keith Michael Fiels (Executive Director – American Library Association)  
Sinikka Sipilä (Secretary General – Finnish Library Association)   
Barbara Schleihagen (Executive Director -  Deutscher Bibliotheksverband)  
Johnny Roj-Larsen (Director – Danish Union of Librarians)  
Tore Andersen (Secretary General – Norwegian Library Association) 
Janice R Lachance (Chief Executive – Special Libraries Association) 
Régine Horinstein (Chief Executive – Corporation des Bibliothécaires Professionnels du 
Québec, Montreal, Canada) 
Maya Shaparneva (Executive Secretary – Russian Library Association) 
Marcello Sardelli (General Secretary – Italian Library Association) 
Sue Hutley  (Executive Director – Australian Library and Information Association, Canberra, 
Australia) 

a ďalší členovia výboru Sekcie IFLA (spolu 20 členov) 
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KIC SvF - prvá akademická knižnica na YouTube 
 

 
 

Knižnica a informačné centrum Stavebnej fakulty STU je prvou akademickou 
knižnicou na Slovensku (a v strednej Európe), ktorá má svoju video prezentáciu 
na svetovom serveri YouTube.  

KIC SvF tak inšpiruje ďalsie knižnice, aby využívali informačné technológie pre 
propagovanie svojich služieb, a tým aj svojich univerzít a fakúlt. 

Informácia o knižnici je uverejnená v slovenskom aj anglickom jazyku pre 
zahraničných záujemcov.  

Web stránku YouTube denne navštevuje 20 miliónov ľudí a obsahuje takmer        73 
miliónov videí. V roku 2006 sa zrealizovala najväčšia obchodná transakcia za takýto druh 
web stránky, ktorej obsah vytvárahjú používatelia. YouTube kúpila spoločnosť Google za 
1,65 miliardy dolárov.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=1yFuV95w-9Q 
 

 
 

 
Pozrite si televíznu besedu o knižniciach a KIC  

na TV Centrum -  Staromestská televízia 
v piatok 14. marca 2008 o 20:15 hod. 

a v následných reprízach do konca marca 2008 
za účasti vedúcej KIC Ing. Silvie Stasselovej a ďalších 

popredných osobností slovenského knihovníctva. 


