
 
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 

Krajská pobočka Bratislava 
 
 
Zápisnica zo stretnutia výboru Krajskej pobočky SSKK Bratislava 
 
Miesto: Mestská knižnicaBratislava, 2. 3. 2017, od 13.30 hod. 
Prítomní: D. Tóthová, J. Matúšková, H. Mlejová, L. Čechvalová, M. Sliacky 
 
1.  
Úvodný vstup  –  pozdrav od Petra Kuzmu, oznámil, že zo zdravotných dôvodov a po dohode 
s Knižnicou Ružinov ukončil vydávanie Občasníka.Výbor navrhuje namiesto Občasníka v tlačenej 
forme informačný kanál v elektronickej forme.  
Úlohy: 

J. Némethyová  –  preveriť, či je možné mať takýto formát prostredníctvom portálu Infolib 
Webové prevedenie Občasníka – H. Mlejová. 

 
2. 
L. Čechvalová informovala o workshope pre knihovníkov Od arteterapie k čítaniu, ktorého hlavným 
organizátorom bola  Staromestská knižnica. Zúčastnilo sa 25 knihovníkov. KP SSKK Bratislavský kraj 
podporila seminár prostriedkami na občerstvenie a organizáciu.  
 
3. 
3. ročník seminára a worshopu Aby nám deti rady čítali...  
plán realizácie  –  máj 2017.  
téma práca so staršími deťmi (12 a viac), poézia, čitateľské portály, teoretická prednáška o vplyve 
čítania na mozgový vývoj detí, predbežne vytipovaní prednášajúci: L. Kepštová, Ľ. Hrdináková, D. 
Ďuračiková, E. Sadíleková 
Úlohy: 
L. Čechvalová  –  osloviť prednášajúcich a spresniť termín 
D. Tóthová, J. Matúšková – organizačne pomáhať 
 
4. 
Exkurzia 
Navrhovaná knižnica  – WienWirtschaftsUniBibliothek 
Navrhovaný termín: druhá polovica septembra  –  21. 9. 2017 
Úloha: 
H. Mlejová  –  zabezpečiť termín, organizačná zodpovednosť za exkurziu 
 
5. 
Úskalia komunikácie  –  neverbálna komunikácia. Workshop.  
Eva Vašková – súhlasí, predbežný termín október 2017 
Zodp. : L. Čechvalová a výbor KP 
 



6. 
Projekt Marketing pre knižnice  –  úloha od septembra  2017. Osloviť partnerov (katedry), či by mohli 
zadať seminárne/bakalárske práce. Napísať list – zo strany knižníc je  požiadavka, majú záujem 
o spoluprácu.  
Zodp. D. Tóthová a výbor KP BK  
 
 
7. 
Ďalšie úlohy: 
Zverejniť plán práce 2017 na Infolib 
Vyzvať členov na zaplatenie príspevku 
Informovať kolektívnych členov o finančnom príspevku na realizáciu Noci s Andersenom  v súlade 
s plánom práce na rok 2017. 
 
Zapísala H. Mlejová, 2. 3. 2017 
 
 
 


