
 

 

Výročné zasadnutie Krajskej pobočky Bratislavského kraja 
14. decembra 2011 

Príjemné predvianočné stretnutie členov Krajskej pobočky  Bratislavského kraja  SSK sa 

konalo 14. decembra 2011 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave na Ventúrskej 

ulici. 

Predsedníčka KP BK SSK Jana Vozníková privítala všetkých prítomných členov  pobočky, 

menovite predsedníčku Spolku slovenských knihovníkov p. Silviu Stasselovú. 

V príhovore zhodnotila celoročné aktivity pobočky, okrem iných: 

• Noc s Andersenom – na toto podujatie Bratislavská pobočka SSK prispela knižniciam 

finančnou čiastkou.  

 

• Workshop konajúci sa v septembri, cieľom ktorého bolo využitie literárneho textu 

nielen na čítanie, ale i na hru, dramatizáciu, pantomímu, zážitkové čítanie, s lektorkou 

Ivetou Novotnou z knižnica v Chrudimi. 

 

• Biblioterapia – celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou, pripravený v 

spolupráci s Univerzitnou knižnicou a Centrom vedecko-technických informácií  SR v 

novembri 2011. Cieľom seminára bolo využitie bibliografie v knihovníckej praxi, 

návrh na vytvorenie webovej stránky pre Bibliografiu, ktorá by pomáhala v rôznych 

zložitých životných situáciách. Seminár sa konal pod záštitou  Spolku slovenských 

knihovníkov. 

 

• Dve  odborné exkurzie, do Viedne a do Brna (návštevy dvoch knižníc v oboch 

mestách). Predsedníčka vyjadrila verejnú pochvalu a poďakovanie p. Helene Mlejovej 

z Mestskej knižnice v Bratislave za dôsledné zorganizovanie oboch exkurzií. 

 

• Poďakovanie p. Marte Weisovej za vedenie financií pre spolok a vyzvanie členov 

spolku na zaplatenie členského príspevku (týka sa tých, ktorí ešte príspevok za rok 

2011 nezaplatili). 

Na záver ešte predsedníčka pobočky poďakovala všetkým za odvedenú prácu v uplynulom 

roku a zaželala úspešný štart do roku 2012. 

Stretnutie spríjemnila tromi piesnami Martinka Mižúrová – mladá nádejná speváčka z 

gymnázia na Bilíkovej ulici v Bratislave 



Po príhovore p. Silvia Stasselová, predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov 

pripomenula 65. výročie existencie spolku, ktorého členskú základňu tvorí k dnešnému dňu 

916 členov a 65 kolektívnych členov, významnú návštevu prezidentky Americkej asociácie 

knižníc Roberty Stevens počas INFOSu 2011 vo Vysokých Tatrách, spoluprácu s Knižnou 

revue a ďalšie aktivity spolku. 

 

Slávnostné ocenenia  

Osobnosť slovenského knihovníctva 
Ing. Silvia Stasselová 

Za mimoriadny prínos a reprezentáciu slovenského knihovníctva v zahraničí, preklady 

zásadných knižničných materiálov IFLA  do slovenského jazyka, organizáciu, medializáciu a 

marketing Noci  s Andersenom a iniciovanie  prvého spoločného rokovania knihovníckych    

združení SAK a SSK v roku 2011. 

Knihovník roka 2011 
PhDr. Jaroslava Laesayová zo Staromestskej knižnice v Bratislave  

Za dlhoročnú prácu v slovenskom knihovníctve, za aktívnu a dôslednú prácu pri príprave 

projektov a za tvorivý rozvoj  a zabezpečovanie pracovísk technickými zariadeniami. 

Čestné uznanie 
PhDr. Ľudmila Benetinová  - členka SSK KP BK 

Za  dlhoročnú vysoko kvalifikovanú knihovnícku prácu a aktivity  v senior klube  Spolku 

slovenských knihovníkov. 

Mgr. Anna Gašparovičová – riaditeľka Malokarpatskej knižnice v Pezinku 

Za  dlhoročnú vysoko kvalifikovanú knihovnícku prácu a aktivity  vo výbore  Krajskej 

pobočky Spolku  slovenských knihovníkov .  

Mgr. Tomáš Fiala – Univerzitná knižnica v Bratislave 

Za angažovanosť pri príprave aktivít vo výbore  Krajskej pobočky  Spolku  slovenských 

knihovníkov.  

Záver podujatia sa niesol v duchu príjemných rozhovorov pri kapustnici a sladkého 

občerstvenia. 

Poďakovanie patrí aj partnerom podujatia  - Univerzitnej knižnici v Bratislave.  

 

 

 

 

 


