
Vyhodnotenie činnosti 

KP SSKK Banskobystrického kraja za rok 2019 

 

Členská základňa KP SSKK Banskobystrického kraja v roku 2019: 164 členov 

Finančné prostriedky na činnosť v roku 2019: 680,69 Eur 

Výdavky: 600,- Eur, náklady na dopravu   

Zostatok k 31.12.2019: 80,69 Eur 

 

Aktivity KP SSKK za rok 2019 

 
20. marec 2019 - Deň knihovníkov Banskobystrického kraja, pod záštitou predsedu BBSK   

Banskobystrický samosprávny kraj, Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 

Banskobystrického kraja a Krajská knižnica Ľudovíta Štúra zorganizovali  19. ročník Dňa knihovníkov 

Banskobystrického kraja, podujatie sa uskutočnilo 20. marca 2019 v krajskej knižnici vo Zvolene. Nad 

podujatím prevzal záštitu predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Ján Lunter. 

Deň knihovníkov je unikátne podujatie jediné svojho druhu na Slovensku, jeho cieľom je pripomenúť si 

záslužnú prácu pracovníkov knižníc, ich prínos v oblasti poskytovania knižnično-informačných služieb, 

vzdelávania, výchovy, zabezpečovania informačnej a komunitnej funkcie knižníc.  

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia BBSK odborný referent pre medzinárodné vzťahy Mgr. Peter Fialek,  

vedúci Oddelenia kultúry Mgr. Peter Černek, odborná referentka pre kultúru Mgr. Daniela Belková, 

predsedníčka SSKK Mgr. Helena Mlejová, predstavitelia samospráv, členovia krajskej pobočky SSKK 

Banskobystrického kraja a ďalší hostia. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Ján Lunter  

odovzdal pamätné listy a vecné odmeny (poukážky na nákup kníh v hodnote 50,- Eur) 10 pracovníkom knižníc 

za záslužnú prácu pre rozvoj knižníc v rámci obce, mesta, regiónu a celého Slovenska.  

 

Ocenenie za dlhoročnú, svedomitú a zodpovednú prácu si prevzali: 

Mgr. Viera Cirbusová z Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, PhDr. Mgr. Daša Filčíková z  

Novohradskej knižnice v Lučenci, Mgr. Zdenka Gondová z Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, Anna Kančová z Obecnej knižnice v Málinci, Mgr. Lenka Malovcová z Krajskej 

knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Mgr. Miriam Medvegyová z Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. 

Škultétyho vo Veľkom Krtíši, Viera Neuschlová z Knižnice Jána Kollára v Kremnici, Ing.  Petronela 

Pajerská z  Knižnice Jána Kollára v Kremnici, Ing. Eva Paločková zo Slovenskej lesníckej a drevárskej 

knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene, Mgr. Barbora Skubachová zo Štátnej vedeckej knižnice v 

Banskej Bystrici. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.  

 

 

13.6.2019 Návšteva knižníc v poľskom meste Wroclaw 

Navštívené inštitúcie: 

- Knižnica Wroclawskej technickej univerzity - Centrum pre vedomostné a vedecko-technické 

informácie (elektronická knižnica) a klasická knižnica s tlačenými súbormi. Univerzitná knižnica sa 

nachádza v areáli univerzitného campusu. Elektronická knižnica sídli v modernej budove centra 21, 

ktorého postavenie bolo spolufinancované Európskou úniou. V centre sa nachádzajú digitalizačné 

pracoviská, otvorená študijná zóna s prístupom k elektronickým zdrojom, multimediálne a vedecké 

laboratóriá, oddelenie informačných technológií a systémov. Klasická knižnica sa nachádza v historickej 

budove univerzity a poskytuje tlačené knižničné dokumenty. 

-  Dolnosliezska verejná knižnica Tadeusza Mikulského - Dolnosliezska verejná knižnica je regionálnou 

kultúrnou inštitúciou, je financovaná Dolnosliezskym vojvodstvom. Poskytuje služby obyvateľom mesta, 

podporuje a koordinuje aj verejné knižnice v Dolnom Sliezsku. Okrem prístupu k bohatým zbierkam kníh, 

časopisov, regionálnych dokumentov, hudobných diel, filmových diel, elektronických kníh ponúka 

bezplatne rôzne kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie. V rámci regionálnej pôsobnosti 

zabezpečuje licencie na vypožičiavanie e-kníh pre všetky regionálne knižnice vojvodstva. Členstvo 

v knižnici je bezplatné. Knižnica sprístupňuje digitálne zbierky dokumentov o regióne „Digitálne Dolné 

Sliezsko“. Projekt digitalizácie regionálnych zbierok vytvorila Dolnosliezska verejná knižnica a Książnica 

Karkonoska v Jelenej  Góre, jeho cieľom je vytvoriť podmienky pre digitalizáciu cenných zbierok z týchto 

knižniciach. Doteraz bolo vytvorených šesť zbierok, vrátane digitálnej knižnice Wroclaw.  

http://biblioteka.pwr.edu.pl/en/about-us/building-d-21
http://www.wbp.wroc.pl/wbp/index.php/pl/


Návštevou knižníc bolo možné  získať informácie o  poskytovaných službách vo verejných a univerzitných 

knižniciach v Poľsku; ich materiálovom a technickom vybavení. Získané poznatky sa môžu aplikovať pre 

knihovnícku prax a rozvoj knižnično-informačných služieb za predpokladu dostatku personálnych, 

materiálnych a finančných zdrojov.  

Návštevy knižníc sa zúčastnilo 48 členov KP.   

 

 

Vzdelávanie členov KP SSKK 

4. septembra 2019 - KP SSKK v spolupráci so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou vo Zvolene 

uskutočnila vzdelávanie: Ako tvoriť prezentácie.  Vzdelávanie sa uskutočnilo v počítačovej učebni Centra 

ďalšieho vzdelávania SLDK vo Zvolene, zúčastnilo sa ho 14 členov KP. Lektorom bol Ing. Ján Kíšik z TU vo 

Zvolene. 

 

V roku 2019 sa vzdal funkcie člena výboru KP SSKK p. Jaroslav Slašťan, z dôvodu zmeny pracovného miesta, 

do výboru bola kooptovaná náhradníčka zvolená na konferencii KP SSKK PhDr. Mgr. Dáša Filčíková.  

 

 

 

 

M. Torňošová, KP SSKK Banskobystrického kraja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


