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Tak trochu
melancholický úvod Výkonného?

O pocitoch
K nasledujúcim riadkom ma inšpiroval môj vlastný text, ktorý je
na našom knižničnom webe a má názov „Naši priatelia a partneri“.
Aká samoľúbosť, trúfalosť, ba i nehoráznosť, poviete si možno
podaktorí. Nechal sa narcisticky inšpirovať vlastným textom. A teraz
nám to predkladá.
Veru tak. Nuž, s odchodom starého a príchodom nového roka sú
spojené aj isté pocity. A pretože si myslím, že posolstvo tlmočené mojimi pocitmi by vás mohlo zaujať, tak ho zverejňujem aj v našom Občasníku.
Určite to poznáte. Bez priateľov a partnerov to v živote - a to aj v
tom knižničnom - jednoducho nejde. Alebo lepšie povedané, je dobré
mať okolo seba partnerov a priateľov, na ktorých sa môžete obrátiť,
keď potrebujete niečo vyriešiť, vybaviť a zabezpečiť. Keď viete, že
vám pomôžu práve vtedy, keď to potrebujete.
Aj my v knižniciach máme takých partnerov a priateľov. Sú
to mnohí naši čitatelia a známi, ale i zástupcovia rôznych firiem, organizácií a inštitúcií, a samozrejme aj naši knižniční a informační súputníci, vďaka ktorým môžeme realizovať rôzne zaujímavé a podnetné
projekty určené verejnosti bez vekového, profesného alebo iného obmedzenia.
A tak sa nebojme otvorene povedať, že si vážime všetkých, ktorí
v mene svojom, ale i v mene svojich firiem a inštitúcií, ktoré zastupujú, pomáhajú našim knižniciam pri zabezpečovaní a realizácii celého
radu podujatí a projektov a v konečnom dôsledku tak podporujú kultúrny a spoločenský život v danom sídle, mestečku, meste. regióne.
Sme hrdí a pyšní na to, že ich máme, že majú pochopenie pre to,
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čo robíme, vážime si každú maličkosť a drobnosť, ktorú sa nám podarí
spoločne uviesť do života.
Nezištne si myslím, že pokiaľ pocit z dobre vykonanej práce a radosť nad jej výsledkami budú obojstranné - a nie je dôvod tvrdiť, že tomu
tak nie je, veď všetci sme na tej istej lodi kultúrneho a spoločenského života - je naše spoločné snaženie na dobrej ceste a ide správnym smerom.
Výkonný
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Príhovor predsedníčky
Krajskej pobočky SSKK Bratislavského kraja ...

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!
Rok 2015 si budeme my knihovníci pamätať ako rok vzniku nového zákona o knižniciach. Zákon č. 126/2015 Z. z. bol schválený NR
SR 6. mája 2015 s účinnosťou od 1. júla 2015. Konečne sme si
v zákone našli existenciu elektronických dokumentov v knižniciach
a nových služieb pri sprístupňovaní informácií. Poskytovanie knižničných služieb pomohol vyjasniť aj paragraf zákona, ktorý presne stanovuje zoznam osobných údajov, ktoré knižnice môžu spracovávať bez
súhlasu dotknutej osoby (čitateľa, používateľa knižnice).
Pri odborných knižničných činnostiach sa do zákona dostala aj
problematika evidencie a spracovania knižničného fondu, ktorú predtým riešila vyhláška 421/2003 Z. z. Upravili sa lehoty vykonávania
revízie knižničného fondu. Dôležitou novinkou je rozšírenie pojmu
knižnično-informačných služieb a sprístupňovania dokumentov bez
ohľadu na formu nosiča. Zákon upravuje aj zaobchádzanie s historickými knižničnými dokumentmi, zakazuje ich trvalý vývoz a spresňuje
pravidlá dočasného vývozu.
K zákonu sa pripravujú dva vykonávacie predpisy – jeden upravuje pravidlá evidencie, revízie a vyraďovania knižničného fondu, druhý úhradu poplatkov za výpožičky v súvislosti s novým autorským zákonom č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016.
Verím, že sa podarí dohodnúť aj hromadnú licenčnú zmluvu,
ktorej návrh (Návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o rozsahu a spôsobe úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie
predmetov ochrany vypožičaním) sa koncom decembra dostal do medzirezortného pripomienkového konania, a knižnice budú môcť svojim
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používateľom požičiavať dokumenty bez rozdielu nosiča.
Predsedníčka SSKK Ing. Silvia Stasselová bola po úspešnom
výberovom konaní vymenovaná za generálnu riaditeľku Univerzitnej
knižnice v Bratislave a k náročnej úlohe vedenia Spolku pribudla ešte
náročnejšia úloha – viesť najstaršiu a najväčšiu vedeckú knižnicu na
Slovensku. Držíme jej palce a veríme, že bude pokračovať v budovaní
modernej vedeckej knižnice s kvalitnými službami a pevnými partnerstvami v národnom aj medzinárodnom meradle.
Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja schválili 26. júna
2015 Stratégiu rozvoja kultúry na v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015-2020. Tento dokument stanovil aj existenciu politicky
nezávislého dotačného mechanizmu pre kultúru BSK - konečným cieľom je vytvoriť predpoklady a podmienky na rozvoj kultúry v Bratislavskom kraji. Návrh Stratégie konzultovala župa s kultúrnymi zariadeniami v pôsobnosti BSK, zástupcami 150 nezávislých subjektov kultúrnej obce a Bratislavským magistrátom. Medzi možnými príjemcami
dotácií na kultúru sú aj knižnice, preto je treba tento zdroj finančných
prostriedkov využívať.
V Občasníku sme prezentovali aj štatistické súhrny činnosti verejných knižníc v Bratislave a okresoch Pezinok, Senec a Malacky,
ktoré boli výsledkom údajov ročných výkazov o knižniciach. Verejné
knižnice tak dostávali do rúk inšpiratívny materiál, kde mohli porovnávať svoje výkony v základných odborných oblastiach s výkonmi ostatných verejných knižníc v regióne.
Podľa informácií zo Slovenskej národnej knižnice ale štatistické
zisťovanie činnosti knižníc bude súčasťou jednotného elektronického
systému rezortu kultúry a knižnice nebudú mať prístup k týmto údajom. Údaje ani sumáre nebude možné zverejňovať ani so súhlasom
knižnice, resp. jej zriaďovateľa. Jediná forma, ako bude možné si porovnať svoju činnosť s inými podobnými knižnicami, je zapojenie sa
do projektu Národnej knižnice ČR v Prahe a SNK v Martine – Benchmarking knižníc. Preto by zriaďovatelia a riaditelia knižníc mali
zvážiť túto formu, lebo je vždy dobré vedieť, ako sme na tom
v porovnaní so susednou knižnicou.
A čo môžeme my, knihovníci, urobiť, aby si verejnosť knižnice
vážila? Vážiť si seba, mať rád svoju prácu a ľudí okolo seba, vzdelávať
sa a mať veľkú trpezlivosť s našimi používateľmi a návštevníkmi.
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Možnosti na vzdelávanie poskytneme v krajskej pobočke aj v roku
2016 a verím, že aj príjemné stretnutia pred Vianocami prispievajú
k tomu, že sa my, knihovníci, spoznávame aj z mimopracovnej stránke
a zistíme, že môžeme spolu dobre vychádzať a spolupracovať. Aj
o tom je filozofia spolkového života – odborne sa rozvíjať aj ľudsky
obohacovať.
Prajem úspešný aj príjemný rok 2016.
Daniela Tóthová
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KultúrnoKultúrno-osvetoví pracovníci roka...

Aj knihovníci si prevzali ocenenia
Nebýva to často, aby zástupcovia stavu knihovníckeho boli v centre pozornosti. Avšak predsa. Stalo sa tak v októbri minulého roku, keď sme
boli osobne prítomní a teda aj svedkami milej udalosti. 22. októbra 2015
v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave - Petržalke si prevzali (na návrh Mestskej knižnice v Bratislave) ocenenie „Kultúrno-osvetový pracovník roka“ tieto naše bratislavské kolegyne:

Anna Homolová,
vedúca Útvaru knižnično-informačných fondov
a zástupkyňa riaditeľky v Miestnej knižnici Petržalka
PhDr. Darina Horáková,
riaditeľka Knižnice Ružinov
a
PhDr. Judita Kopáčiková,
riaditeľka Staromestskej knižnice
Všetkým vyznamenaným blahoželáme, ďakujeme im za ich dlhoročnú,
obetavú a statočnú podporu stavu knihovníckeho a do ďalších rokov im
prajeme pevné zdravie a ešte veľa knižničných nápadov, podnetov a
„výmyslov“, ktorými podporia, obohatia a upevnia našu knihovnícku profesiu v kultúrnom, ale i celospoločenskom kontexte.

(kuz)
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Dve tlačové správy o dvoch projektoch, ktoré koordinovala Slovenská pedagogická knižnica ...

Rozália Cenigová
PRVÁ TLAČOVÁ SPRÁVA
Bratislava, 26. 11. 2015

Poznáme už absolútneho víťaza
Najzaujímavejšieho podujatia školskej knižnice
Absolútnym víťazom 11. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice spomedzi 280 školských
knižníc sa stala Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
na Teplickej ulici v Bratislave. Víťaz odbornú porotu zaujal predovšetkým originálnou oslavou Medzinárodného dňa školských knižníc.
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom „Viac rozprávky do života všetkých ľudí“ v školskej knižnici, v domove sociálnych
služieb, v dvoch centrách pre seniorov a na Miestnom úrade Bratislava
- Nové Mesto. V rámci podujatia v školskej knižnici i mimo školy sa
najskôr všetci rozprávali o význame Medzinárodného dňa školských
knižníc, o knižniciach, či ich navštevujú, čo si požičiavajú, a o rozprávkach, kto ich číta a ktoré patria medzi jeho obľúbené. Ďalej nasledovalo nacvičené dramatizované čítanie vybranej rozprávky a nakoniec žiaci robili s ostanými účastníkmi podujatia rôzne zábavné a hravé
aktivity k rozprávkam, napríklad Čierny pasažier, O sedemhlavej žirafe, Červená rukavička. Na záver podujatia ešte niekoľko žiakov predviedlo cestujúcim v bratislavskej električke dramatizované čítanie rozprávky Čierny pasažier.
Do celoslovenského projektu sa mohla zapojiť každá školská
knižnica, ktorá zorganizovala 26. októbra 2015 pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc podujatie na tému Žiaci v školskej
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knižnici – v centre vzdelávania. Stručný popis podujatia spolu
s povinnými údajmi mala poslať Slovenskej pedagogickej knižnici ako
organizátorovi celoslovenského projektu.
Všetkých sedem ocenených školských knižníc získalo knižné
publikácie v celkovej hodnote 2 000 eur do svojich knižničných fondov od organizátora celoslovenského projektu. Prvá základná škola
mimo poradia víťazov získala knižný dar od Klubu mladých čitateľov
Albatros (www.kmc.sk). Ostatné informácie týkajúce sa vyhodnotenia
celoslovenského projektu sú zverejnené na webovom portáli Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk).
11. ročník celoslovenského projektu sa konal pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera.

DRUHÁ TLAČOVÁ SPRÁVA
Bratislava, 01. 12. 2015

Desaťtisíce českých a slovenských žiakov si navzájom vymenilo záložky do kníh
V októbri pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských
knižníc 2015 si v rámci dvoch projektov zameraných na podporu čítania medzi sebou vymenilo záložku do knihy až 118 127 žiakov z 992
českých a slovenských škôl.
Prvý projekt s názvom „Záložka do knihy spája školy“ organizovala Slovenská pedagogická knižnica už po šiestykrát s Národným
pedagogickým múzeom J. A. Komenského a knižnicou v Prahe. Jeho
cieľom bolo nadviazanie kontaktov medzi 859 českými a slovenskými
základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania
prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktorú žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou na predpísanú tému Múdrosť ukrytá v knihách.
Doplňujúcim programom výroby záložiek bolo často dramatizované čítanie rozprávok, besedy so slovenskými regionálnymi spisovateľmi, hodiny hlasného čítania, recitačné súťaže či spoločná návšteva
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školskej knižnice. Projekt zároveň podporil aj rozvoj kreativity a fantázie u žiakov, prispel k vzájomnému poznávaniu českých a slovenských
spisovateľov prostredníctvom odporúčaných obľúbených kníh samotnými žiakmi a posilnil ich motiváciu, prečítať si práve tie kamarátove.
Rovnako projekt prispel i k nadviazaniu nových priateľských
kontaktov medzi partnerskými školami. Pridanou hodnotou celého projektu bolo aj živé a výrazné zapojenie žiakov s mentálnym postihnutím, žiakov pochádzajúcich zo sociálne alebo jazykovo znevýhodneného prostredia, ktorí mimo školy nemajú prístup k čítaniu kníh.
Uvedené bonusy projektu potvrdzuje Vendula Bízová z pražskej
Základnej školy Bohumila Hrabala, ktorá povedala: „Žiaci sa po celý
čas tešili na výmenu záložiek so slovenskými kamarátmi. A keď záložky
prišli, boli celí nadšení. Veľmi ďakujeme za tak krásny projekt, ktorý
má pre žiakov zmysel a podporuje vzťah ku knihám. Tešíme sa na ďalší
ročník.“
Radosť zo získanej záložky potvrdzuje aj žiačka Karolínka z 3.
ročníka Základnej školy v Vtáčkovciach, ktorá napísala: „Záložka je
mojou kamarátkou. Mám ju v čítanke. Vždy, keď ju v taške zbadám, už
sa teším na nové príbehy, ktoré si prečítam.“ Eva Cibirová zo Základnej školy s materskou školou v Šarovciach zase na margo projektu povedala: „Projekt považujeme za veľmi vydarený. Vďaka nemu môžeme
spoznávať kultúru, zvyky i životný štýl žiakov z Českej republiky.“
Druhý projekt „Záložka do knihy spája slovenské školy“ zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica po štvrtýkrát pre stredné
školy. Jeho cieľom bola takisto podpora čítania prostredníctvom výmeny záložky do knihy a nadväzovanie priateľských vzťahov medzi školami. Záložku si navzájom vymenilo vyše osemtisíc stredoškolákov zo
všetkých kútov Slovenska. Dôkazom toho, že projekt je v školských
komunitách stále obľúbený sú aj dve vyjadrenia pedagogických zamestnancov.
Viera Švajlenová zo Strednej odbornej školy automobilovej
v Bratislave povedala: „Žiaci našej školy sa opäť s veľkou radosťou
zapojili do tohto úžasného projektu. Veríme, že zaujímavé záložky budú inšpirovať žiakov k čítaniu kníh. Pretože len pri čítaní knihy môžu
získať všetku múdrosť, ktorá je v knihách ukrytá. Sme radi, že sme sa
do projektu zapojili a dúfame, že aj na budúci rok bude tento vynikajúci projekt pokračovať.“
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K jej pozitívnemu hodnoteniu sa pripojila aj Emília Černeková
z Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci, ktorá vo svojom hodnotení uviedla: „Október si v našej škole tradične sprístupňujeme aj
účasťou v celoslovenskom projekte. Niekedy si dokonca sami žiaci
v predstihu vypýtajú pokyny k aktuálnemu ročníku. Sme radi, že môžeme aj na strednej škole takýmto spôsobom rozvíjať svoje výtvarné
zručnosti a estetické cítenie a tak sa stať poslami dobrosrdečnosti. Ďakujeme za podnetný a milý projekt. Dúfame, že vydrží čo najdlhšie.“
Ďalšie informácie a podrobné vyhodnotenia projektov sú dostupné na webovej stránke http://www.spgk.sk.

Kontakt pre bližšie informácie:
Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR:
Martina Slušná, mobil: 0907 910 498; martina.slusna@minedu.sk
Slovenská pedagogická knižnica:
Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice
tel.: 02/68 20 86 10, e-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk
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Quo vadis ...

Ľudmila Čelková
Bibliotéka 2015
V dňoch 5.- 8. 11. 2015 sa v bratislavskej Inchebe opäť stretli milovníci kníh - od ich tvorcov až po čitateľov. Bol to v poradí už 23. ročník
tohto medzinárodného knižného veľtrhu (spojeného s Pedagogikou). Aký
bol tento sviatok knihy?
Podľa organizátorov mal doteraz najvyšší počet vystavovateľov
domácich i zahraničných.
Množstvo najrozmanitejších sprievodných programov, že neraz bolo ťažké, vybrať si.
Záplava ešte horúcich noviniek pre deti a dospelých s takmer neuveriteľným množstvom tém, ako aj titulov, ktoré sa už na pultoch kníhkupectiev objavili.
Boli aj zaujímavé zľavy a rôzne akcie, ktoré vždy potešia - veď už
aj za 1 euro boli knihy. Ale treba si položiť otázku – aké?
Na Bibliotéke sa tiež udeľovali ceny:
Cena Bibliotéky (určená spisovateľkám) za najlepšiu knihu za rok
2014 získala Jana Bodnárová za knihu Dita.
Cena Alexa Austa pripadla vydavateľstvu RAK za Slovensko na
konci stredoveku.
Cena Bibliotéky 2015 zakotvila tentokrát u Jána Švihru za titul
Zbierka.
Cena Fantázie 2015 sa ušla Jankovi Išovi za titul Kladivák.
Cena spoločnosti Intel za najlepšiu sci-fi poviedku 2015 poputovala Marekovi Slabejovi za Tí, čo vrátili hore.
Cenu OZ Fantázia za najlepšiu poviedku fantasy 2015 získal
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Adam Máčaj za Ľudskosť v monštre.
Prekvapením – a to príjemným – boli top hostia veľtrhu: švédski
autori Cilla a Rolf Bὂrjlingovci, ktorým vo vydavateľstve Ikar vyšla kriminálna trilógia (Skočný príliv, Tretí hlas, Temný úsvit).
Knižnice už ostatné roky reprezentujú iba knižnice dvoch samosprávnych krajov (Trnavského a Žilinského), Slovenská národná knižnica
a okrajovo Centrum VTI SR.
A čo mi vadilo?
Stará bolesť Bibliotéky - hluk na sprievodných podujatiach, keď sa
navzájom podujatia rušili a nepríjemné prerušenie a čakanie, až sa susedia
trochu utíšili, aby sa dalo pokračovať.
Výška vstupného - školákom niektorí vydavatelia uhradili vstupné.
Je to cesta ako prilákať deti ku knihe a vštepovať im čitateľské návyky?
Mnohých, najmä rodiny s deťmi, vstupné odradilo.
Bibliotéka ukázala, že kníh je dosť a naozaj je z čoho vyberať. Skutočne sa nemožno sťažovať. Skôr je problémom, či má kto čítať.
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Ocenenia, ktoré boli udelené
tvorcom kníh v novembri 2015 ...

Eva Cíferská
Cena Ľudovíta Fullu a cena Trojruža za rok 2015
CENA ĽUDOVÍTA FULLU
je ocenením vynikajúceho diela alebo doterajšej tvorby, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenského ilustračného umenia
pre deti a mládež.
Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY
a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
udeľujú
CENU ĽUDOVÍTA FULLU 2015

MARTINE MATLOVIČOVEJ
za dynamickú ilustračnú tvorbu pre deti, ktorá podnecuje detskú
predstavivosť a zároveň ponúka veľkú dávku situačného humoru.

CENA TROJRUŽA
oceňuje významné literárne i literárnovedné dielo alebo doterajšiu
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tvorbu, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a mládež.
Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY
a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
udeľujú
CENU TROJRUŽA 2015

JÁNOVI TURANOVI
za jedinečný básnický a prozaický model detskej beletristiky,
ktorým kontinuitne prepojil epochu klasickej umeleckej detskej
literatúry s jej moderným variantom.
Ocenenie za literatúru a ilustrácie sa udeľuje od roku 1965.
Slávnostný večer s odovzdávaním cien bol 25. 11. 2015
v Slovenskom rozhlase.
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Koniec roka je už tradične príležitosťou
na zamyslenie sa ...

Daniela Tóthová
Predvianočné stretnutie členov KP SSKK
Bratislavského kraja
Už tradične pozýval výbor KP SSKK pre Bratislavský kraj svojich
členov na predvianočné stretnutie knihovníkov. Vďaka podpore Univerzitnej knižnice v Bratislave sa stretnutie opäť uskutočnilo v priestoroch
seminárnej miestnosti
v UKB dňa 11. decemSilvia Stasselová predstavuje
bra 2015 od 14.00 hod.
knižnicu vo Viedni
Pri prezentácii si mohli
členovia uhradiť členské
príspevky a vyzdvihnúť
lístky do tomboly, ktorú
pre nich výbor pripravil.
Stretnutie otvorila
predsedníčka krajskej
pobočky SSKK Daniela
Tóthová a privítala aj
generálnu riaditeľku
Univerzitnej knižnice
v Bratislave a predsedníčku SSKK Ing. Silviu
Stasselovú. D. Tóthová
predniesla správu o činnosti výboru krajskej
pobočky SSKK v roku
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2015, ako aj správu o hospodárení pobočky.
S. Stasselová informovala o činnosti SSKK na národnej
a medzinárodnej úrovni. Podrobnejšie hovorila o príprave nového katalógu povolaní pre oblasť knihovníctva, o medzinárodných aktivitách SSKK,
novinkách v IFLA, o kongrese IFLA, ktorý sa v roku 2015 uskutočnil
v Kapskom Meste v JAR. Pripravila tiež prezentáciu z návštevy architektonicky veľmi zaujíAlojz Androvič preberá ocenenie
mavej futuristickej
knižnice v novom
kampuse Ekonomickej univerzity vo
Viedni, ktorú projektovala slávna architekta Zaha Hadid.
Plán práce našej
pobočky predstavila
Helena Mlejová. Po
hudobnom programe,
ktorý sme zverili do
rúk a akordeónu pána
Jozefa Hanusa, sme
do Siene knihovníckej
slávy uviedli dlhoročného aktívneho člena a podporovateľa SSKK, ktorý
vychoval a stále formuje mnohých špičkových knihovníkov, Ing. Alojza
Androviča, PhD. Anna Faklová po dojímavej „inauguračnej“ reči odovzdala p. Androvičovi ocenenie aj krásnu kyticu.
Vianoce s humorom priniesol Michal Hvorecký, ktorý prečítal úryvok zo svojej knihy Naum, poviedku Láska a smrť na Vianoce, pohľad
cudzinca na tradičné slovenské vianočné zvyky prežité na vlastnej koži.
Vyvrcholením stretnutia bola tombola, ktorú vtipne moderovala
Lenka Čechvalová. Ceny sa ušli takmer pre každého účastníka, či už to
boli knihy, predplatné časopisov, sladkosti, dobré vína, hrnčeky, obrazy,
keramika a rôzne drobnosti. Do tomboly prispeli okrem členov výboru aj
Goetheho Inštitút v Bratislave a generálna riaditeľka UKB Ing. Silvia
Stasselová. Potom nastal čas na rozhovory pri občerstvení. Jedlo a nápoje
sa výboru podarilo zabezpečiť vďaka sponzorstvu firiem Cosmotron Slovakia a Albertina icome Bratislava, ako aj vďaka vinárstvu Víno Ratuzky.
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Alojz Androvič po prevzatí
ocenenia

Michal Hvorecký číta
svoju poviedku
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Tombola

Občerstvenie
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Čas síce rýchlo beží, ale nikdy nie je neskoro!
Prosíme všetkých, ktorí chcú zaplatiť
(a ešte to nestihli)
členské na rok 2016,
aby tak urobili čo najskôr
a podporili aj týmto spôsobom
činnosť a aktivity
Spolku slovenských knihovníkov
a knižníc,
ktorý s Vašou pomocou bude môcť lepšie
presadzovať a obhajovať záujmy nášho stavu
knihovníckeho a jeho postavenie
v spoločnosti!

ĎAKUJEME!
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Správa o činnosti KP SSKK
Bratislavského kraja za rok 2015
(tak ako ju predniesla predsedníčka KP
Daniela Tóthová)
Výbor SSSK KP Bratislava sa v roku 2015 stretol osobne 12. novembra 2015. Počas roku sme komunikovali prostredníctvom e-mailu.
Členovia výboru počas roka opäť pracovali na aktualizácii adresára
členov bratislavskej pobočky SSKK, zjednotili viaceré existujúce zoznamy kontaktov na členov pobočky a v priebehu roka overovali správnosť
údajov. Helena Mlejová pripravila pozdravné listy jubilantom, členom
našej pobočky.
Počas roka sme zistili, že pracovná zaneprázdnenosť sa prejavila aj
na činnosti výboru, pretože sa nepodarilo nájsť termín, keď by všetci členovia výboru prišli na stretnutie. Preto sa e-mailová a telefonická komunikácia uprednostňovala.
Z plánu práce,
ktorý si výbor smelo
pripravil, sa nakoniec
podarilo realizovať okrem vianočného stretnutia podujatie venované podpore čítania
detí v knižniciach.
Workshop s názvom
Aby nám deti radi čítali sa uskutočnil 27.
novembra 2015. Vďaka
podpore Slovenského
centra dizajnu sme
mohli
pracovať
Tibor Hujdič lektoruje seminár
v krásnych priestoroch
Hurbanovských kasární, kde sídli Slovenské múzeum dizajnu. Workshop sa konal v podkroví
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múzea, uprostred nádhernej výstavy Miroslava Cipára. Workshopu sa
zúčastnilo 37 detských knihovníkov z verejných a školských knižníc bratislavského kraja. Lektor Tibor Hujdič alias Pán Mrkvička vysvetľoval,
aké druhy podujatí v knižniciach naozaj podporujú záujem detí o čítanie,
ako správne čítať a diskutovať o knihách tak, aby to deti prirodzene zaujímalo. Účastníci sa dozvedeli, ktoré z tradičných knižničných podujatí naopak nepodporujú čítanie, môžu však voči verejnosti záujem o knihy propagovať. Knihovníci si sami vyskúšali niektoré tipy podujatí a dozvedeli
sa tiež o možnostiach práce s rodičmi a učiteľmi tak, aby z toho mali prospech deti. Za pomoc pri organizácii a realizácii podujatia ďakujem Anne
Faklovej a Helene Mlejovej, ako aj Lenke Čechvalovej, ktorá pripravila
fotodokumentáciu v dostupnú na FB stránke skupiny SSKK Bratislavský
kraj. V rámci vyhodnotenia činnosti budú fotografie zverejnené aj na portáli Infolib.

Účastníci seminára pre detských knihovníkov

Výbor ďalej pomáhal pri propagácii a pozvánkach na podujatiach
pre knižnice. 20. marca 2015 predstavil Michal Hvorecký, vedúci informačného strediska a knižnice Goetheho inštitútu v Bratislave nové priestory knižnice, ako aj nový koncept poskytovania knižničných a výpo-
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žičných služieb. Predstavil tiež novú filozofiu budovania knižničného
fondu v Goethe inštitúte so zreteľom na rovnováhu medzi klasickými papierovými dokumentmi a elektronickými médiami. Na stretnutí predniesla
prejav aj predsedníčka SSKK Ing. Silvia Stasselová a v neformálnej diskusii v príjemnom prostredí si účastníci mohli vymieňať skúsenosti
a názory na nový typy práce s používateľmi a návštevníkmi knižníc.

Stretnutie v knižnici Goetheho inštitútu v Bratislave

Počas Týždňa slovenských knižníc krajská pobočka opäť podporila finančným príspevkom členské knižnice určeným na realizáciu medzinárodného podujatia na podporu detského čítania Noc s Andersenom –
sumou 20 EUR na občerstvenie detí alebo na materiál potrebný na organizáciu podujatia. Takto sa pobočka pripojila k podpore slovenského výboru SSKK, ktorý zabezpečil knihy pre knižnice organizujúce Noc
s Andersenom.
KP SSKK Bratislava spolupracovala aj pri organizácii podujatia
CVTI SR - Večer s e-zdrojmi – 27.3.2015 a pomohla pri propagácii
podujatia a distribúcii pozvánok pre členov pobočky.
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Peter Kuzma pripravil ďalšie číslo Občasníka knihovníkov Bratislavského kraja, ktorý sa vďaka podpore Knižnice Ružinov mohol vytlačiť. Ďakujeme aj PhDr. Dagmar Kleinovej za pomoc pri distribúcii Občasníka.

Správa o čerpaní finančných prostriedkov KP SSKK
Bratislavského kraja za rok 2015
(tak ako ju zostavila tajomníčka SSKK Marta Weissová)

Príjmv
zostatok finančných prostriedkov na činnosť KP SSKK
k 1. 1. 2015
448,67 €
357,00 €
zálohy na činnost' - nárok pre rok 2015
————————————————————————————
Spolu nárok na činnosť
805,67 €
Výdavky
prevádzková réžia
26. 3. 2015 Knižnica Ružinov (NsA)
20,00 €
27. 3. 2015 Malokarpatská knižnica (NsA)
10,17 €
27. 3. 2015 Staromestská knižnica (NsA)
19,50 €
14. 12. 2015 úhrada FA Hujdič
(seminár pre detských knihovníkov)
50,00 €
15.12. 2015 Vianočný večierok - kytica
15,00 €
————————————————————————————
spolu
114,67 €
Občerstvenie
27. 3. 2015 MK Petržalka (NsA)
27. 3. 2015 Malokarpatská knižnica (NsA)

19,02 €
9,68 €
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27. 11. 2015 seminár pre detských knihovníkov
12,14 €
09. 12. 2015 Vianočný večierok
24,25 €
11. 12. 2015 Vianočný večierok
13,16 €
————————————————————————————
spolu
78,25 €
spolu výdavky

192,92 €

Rekapitulácia
nárok na činnosť
805,67 €
výdavky
-192,92 €
————————————————————————————
zostatok finančných prostriedkov
na činnosť KP SSKK k 1.1.2016
612,75 €
————————————————————————————
zostatok v pokladni KP SSKK k 31. 12. 2015
0,00 €

Všetkým,
ktorým sa nedostalo niektoré číslo
Občasníka v tlačenej podobe do rúk,
oznamujeme, že si môžu všetky čísla,
ktoré vyšli od roku 2000, prezrieť
v elektronickej podobe na adrese:
http://www.kniznica-ruzinov.sk/?obcasnikknihovnikov-bratislavskeho-kraja
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Plán práce KP SSKK Bratislavského kraja
na rok 2016
Seminár Čítanie detí a mládeže
Pokračovanie vzdelávacieho podujatia na podporu čítania detí.
Predpokladaný termín: marec 2016
Exkurzia
navrhované lokality:
Ružomberok - Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity
návšteva Vlkolínca
Svet knihy v Prahe 12.-15.5.2016 s návštevou niektorej pražskej knižnice
Zlín – Knihovna J. Bartoša – moderná knižnica v kultúrnom priestore Baťovho inštitútu + poobede návšteva: Luhačovice alebo Vizovice alebo
Zámok Lešná (pri Zlíne)
Predpokladaný termín: máj 2016
Prezentácia knižníc na FB, knižnice a propagácia
(newsletter, tlačové správy) – odborný seminár
Predpokladaný termín: jún 2016
Tréning pamäti nielen pre seniorov
– (2 stretnutia doobeda pre seniorov, 2 poobede nielen pre seniorov),
miesto sa upresní; návrh: každý týždeň 1 tréning (cca 1 ½ hod.) v iných
priestoroch (ULIB, Mestská knižnica BA, Staromestská knižnica, Goethe
Institut) . Trénerky pamäti: Katarína Benciová a Lenka Lesayová.
Predpokladaný termín: október 2016
Vianočný večierok
Termín: december 2016
V roku 2016 plánuje výbor finančne podporiť členské knižnice SSKK
v Bratislavskom kraji sumou 20.00 EUR na realizáciu podujatia
Noc s Andersenom.
Plán bude zverejnený aj na portáli Infolib.
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Občasník
si dovoľuje na tomto mieste a takouto formou
zablahoželať všetkým, ktorí si v uplynulom období
pripomenuli životné jubileum, podarilo sa im vyriešiť
nejaký pracovný alebo osobný problém, získali nejaké
ocenenie a uznanie za svoju prácu alebo sa im jednoducho podarilo niekoho potešiť, niekomu pomôcť alebo
len tak, urobiť dobrý skutok, či už na svojom pracovisku alebo vo svojom súkromnom živote.
Pevné zdravie a veľa úspechov
v ďalších životných krokoch, priatelia!

Vydavateľ a redakčná rada opäť
(už tridsiatyprvýkrát)
ďakujú všetkým fyzickým a právnickým
osobám za pomoc, vďaka ktorej uzrelo svetlo sveta a
mohlo byť všetkým členom Krajskej pobočky
SSKK BK
doručené toto číslo Občasníka.
Ďakujeme tiež všetkým autorom
príspevkov, ktoré sú v ňom uverejnené, za to,
že neváhali vziať do ruky „pero“ a prispieť tak
k dotvoreniu a ozvláštneniu jeho obsahu.
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