
Výročné zasadnutie Krajskej pobočky Bratislavského kraja 

12. decembra 2007 

    

Katka Laluhová z Centra VTI SR otvorila výročné zasadnutie hrou na husle. 

 Výročné zasadnutie otvorila p. Sylvia Kováčová, predsedníčka Krajskej pobočky 

Bratislavského kraja. Privítala všetkých účastníkov, predniesla informáciu o 

zasadnutiach výboru, pripomenula aktivity, ktoré sa konali počas uplynulého roku: - 

Knihovnícka poškola, - výstava Vízie knižníc, - Nové nemecké a americké knižnice. 

Poznatky zo zasadnutia IFLA v Berlíne a z pracovnej cesty po nemeckých 

knižniciach.  

 Pani Eva Cíferská podala správu o stave hospodárenia, vyzvala všetkých členov o 

platenie členských príspevkov a 2% z daní.  

 Nasledovala najkrajšia časť zasadnutia, Danka Birová rozdávala ocenenia na základe 

vyhodnotenej ankety.  

 Na záver predsedníčka SSK Ing. Silvia Stasselová osobne poďakovala predsedníčke 

PhDr. Sylvii Kováčovej za zmysluplnú a kvalitnú prácu pri vedení Krajskej pobočky a 

odovzdala jej kyticu. 

   

Ocenenia sú pripravené... 

 

KNIHOVNÍK ROKA 2007 

Mgr. Rozálii CENIGOVEJ 

zo Slovenskej pedagogickej knižnice - metodičke pre školské knižnice za mimoriadny prínos 

v rozvoji školských knižníc, najmä v súvislosti s ich elektronizáciou a revitalizáciou.  

 

   

ČIN ROKA   
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Organizátorom medzinárodnej konferencie CASLIN 2007, ktorá významne prispela k 

zachovaniu a prehĺbeniu profesionálnej spolupráce s českou a svetovou knihovníckou 

komunitou za dôstojnú prezentáciu vysokej odbornej úrovne slovenského knihovníctva najmä 

vďaka mimoriadne profesionálnemu prínosu nastupujúcej generácie k naplneniu náročného 

programu konferencie. 

Ing. A. Androvič, PhD. s mladým kolektívom 

          

OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO KNIHOVNÍCTVA   

PhDr. Dušanovi LECHNEROVI  
z Univerzitnej knižnice v Bratislave za „veľké knihovnícke srdce“ a mimoriadny celoživotný 

profesionálny prínos pre slovenské knihovníctvo. 

    

PhDr. Darine HORÁKOVEJ 

z Knižnice Ružinov Za celoživotný odborný prínos pre slovenské verejné knihovníctvo, 

mimoriadne profesionálne kvality, osobitne za ľudský prístup, ktorý si vážia nielen pracovníci 

„jej“ Knižnice Ružinov, ale aj široká knihovnícka komunita a za dlhoročné aktivity 

v spolkovej činnosti. 

  

Ing. Alojzovi ANDROVIČOVI, PhD.  

z Univerzitnej knižnice v Bratislave za mimoriadny celoživotný profesionálny prínos v oblasti 

elektronizácie slovenského knihovníctva, aktívne uvádzanie zahraničných skúseností 

a kontaktov do knihovníckej praxe na Slovensku a dlhoročné spolkové aktivity najmä v oblasti 

informatizácie knižníc. 
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Ľudmile BRUNNEROVEJ  

z Mestskej knižnice Petržalka. Celý aktívny život je profesionálnou knihovníčkou „dušou aj 

telom“. V každodennom kontakte s dospelými i detskými čitateľmi dokazuje svoje odborné 

a najmä ľudské kvality. Vedie literárny klub Generácia, kde sa venuje mladým autorom. 

PhDr. Marte ŽILOVEJ  

zo Slovenskej lekárskej knižnice za mimoriadny celoživotný profesionálny prínos pre 

slovenské knihovníctvo, osobitne za ľudský prístup k spolupracovníkom a neutíchajúci elán 

bojovať za “práva“ knižníc. 

  

ČESTNÉ UZNANIE 

Marte FOLLRICHOVEJ  

z Malokarpatskej knižnice v Pezinku za mimoriadny prínos v budovaní elektronickej databázy  

v rámci verejných knižníc BSK. 

Miroslavovi BAXOVI 

starostovi obce Budmerice za obnovenie činnosti obecnej knižnice, 

ktorá súčasne plní aj funkciu školskej knižnice v obci.  

 

Obe ocenenia prevzala p. Gašparovičová pre neprítomnosť p. Follrichovej aj p. starostu. 

Eve GYÖRGYOVEJ  

z Knižnice Ružinov Za mimoriadne tvorivý osobný prínos pri realizácii  a propagácii podujatí 

a aktivít Knižnice Ružinov na vysokej grafickej úrovni a vytvorenie prezentácie činností 

a aktivít KP SSK BK za roky 1999 – 2005. 
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Mgr. Petrovi KUZMOVI  

z Knižnice Ružinov Za mimoriadny osobný prínos vo funkcii výkonného redaktora a tvorcu 

spolkového periodika „Občasník knihovníkov Bratislavského kraja“ a vytvorenie knižnej 

edície „Všeličo“, v ktorej predstavuje práce neprofesionálnych autorov Ružinova. 

  

ČESTNÉ UZNANIE  

Mgr. Svenovi Šovčíkovi  
Predsedovi kultúrnej komisie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, a všetkým jej členom  

za podporu pri presadzovaní strategických zámerov Staromestskej knižnice na roky 2008 – 

2010. 

 

*************************************************************  

Po rozdelení cien nasledoval prednes obľúbených textov našich kolegov  "Túto literatúru 

mám rád“. 

          

A na záver ešte pohostenie a zábava ... 

...že nálada bola výborná, vidíte sami 
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Na predajnej výstavke predmetov s vianočnou tematikou, pripravenou V spolupráci s 

Občianskym združením INKLUZIA si účastníci mohli zakúpiť zaujímavé drobnosti pod 

stromček.  
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