
Mikulášske stretnutie SSKK 

6. 12. 2016 

 

SSSK – Krajská pobočka Bratislavský kraj 

pripravila pre svojich členov výročné, tentokrát 

Mikulášske stretnutie. V priestoroch Univerzitnej 

knižnice v Bratislave sme sa stretli 6. decembra 

2016. Výročné stretnutie bolo venované aj 

jubileu SSKK. 

Predsedníčka Krajskej pobočky Daniela Tóthová 

privítala prítomných aj predstaviteľa hostiteľskej 

inštitúcie – generálnu riaditeľku Univerzitnej 

knižnice v Bratislave a predsedníčku SSKK Ing. 

Silviu Stasselovú, ktorá členov pozvala na 19. 

decembra 2016 na slávnostné podujatie pri 

príležitosti 70. výročia knihovníckej spolkovej 

činnosti na Slovensku. 

 

 

D. Tóthová slovom aj obrazom zrekapitulovala 

činnosť a hospodárenie pobočky v roku 2016, 

informovala o podujatiach pobočky – seminári pre 

detských knihovníkov ....aby nám deti rady čítali 2,  

seminári Prezentácia knižníc v online prostredí, 

exkurzii do zlínskych knižníc a novembrových 

tréningoch pamäti.  

 

 

 

Prítomní spomínali na hudobného hosťa 

z minuloročných výročných  stretnutí pobočky – 

Stana Šáškyho, ktorý nás týždeň pred podujatím 

opustil.  Výbor KP predstavil plán činnosti na rok 

2017. Po hudobnom čísle, o ktoré sa postaral  

Milan Šikula, sme privítali PhDr. Vlastu Kalinovú, 

ktorú výbor pozval, aby si zaspomínala na históriu 

a osobnosti Spolku. 

 

 



 Pani Kalinová sa starostlivo pripravila a priniesla veľa 

pre mnohých neznámych informácií, najmä z prvých 

desaťročí existencie Spolku. Tieto informácie doplnila 

doc. G.  Žibritová o presahy činnosti Spolku a zakladaní 

vysokoškolského vzdelávania knihovníkov na 

Slovensku.  

 

 

 

Anna Faklová viedla udeľovanie ocenení – Knihovnícku 

sieň slávy. Hlavné ocenenie tento rok získala dlhoročná 

riaditeľka Knižnice Ružinov PhDr. Darina Horáková za 

dlhoročnú obetavú prácu v oblasti verejných knižníc 

a činnosť v krajskej pobočke SSKK. Pri príležitosti 

výročia SSKK sme ocenili aj ďalších členov našej 

pobočky PhDr. Vlastu Kalinovú za dlhoročnú aktívnu 

činnosť v Spolku slovenských knihovníkov  RNDr. Ellu 

Görnerovú za rozvoj knihovníctva v oblasti lekárskych 

knižníc, koordináciu a slovenskú verziu 

medzinárodného medicínskeho tezaura 

MedicalSubjectHeadings (MeSHSK), Ing. Nadeždu 

Andrejčíkovú za oduševnenosť a vizionárstvo, ktoré do 

slovenského knihovníctva priniesla, a za trvalú podporu 

fungovania portálu Infolib,  

PhDr. Elenu Sakálovú, PhD. za podporu  na spolkového 

života a vzdelávanie študentov  na Katedre knižničnej a 

informačnej vedy FiF UK v Bratislave. 

Tretíkrát sme do programu zaradili aj čítanie – tentokrát 

naše pozvanie prijala spisovateľka a držiteľka ceny 

Anasoft litera 2015 Veronika Šikulová – čítala tematicky 

o strastiach a úskaliach upratovania. 

Populárna tombola bola tentokrát spojená tiež s oslavou 

výročia SSKK – Lenka Čechvalová pripravila retrokvíz 

o histórii a súčasnosti Spolku doplnený množstvom 

fotografií, výhercom Michal Sliacky odovzdávala ceny.  

Potom už bol priestor pre vzájomné rozhovory 

a spomínanie pri pohostení. 

 

Výbor Krajskej pobočky Bratislavský kraj ďakuje 

Univerzitnej knižnici v Bratislave za poskytnutie priestorov, Milanovi Šikulovi za hudobný program, 

Mestskej knižnici v Bratislave za pomoc pri doprave a logistike,  pracovníkom Malokarpatskej 



knižnici v Pezinku za pomoc pri organizácii podujatia, firme Cosmotron Slovakia, s.r.o.  za 

sponzorstvo pohostenia (priniesli vynikajúce koláčiky) a vinárstvu Ratuzky za výborné vína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


