
Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2019 

 

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. 

 

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc je dobrovoľná záujmová 

organizácia združujúca knihovníkov, bibliografov, informačných pracovníkov a iných 

záujemcov podporujúcich rozvoj knižničnej činnosti z radov všetkých typov knižníc na území 

Banskobystrického kraja (obecné, mestské, regionálne, akademické, vedecké a špecializované 

knižnice). 

 

Deň knihovníkov je unikátne podujatie, jediné svojho druhu na Slovensku. Cieľom dňa 

knihovníkov je pripomenúť si záslužnú prácu pracovníkov knižníc, ich prínos v oblasti 

poskytovania knižnično-informačných služieb, vzdelávania, výchovy, zabezpečovania 

informačnej a komunitnej funkcie knižníc.  
 

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. 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.  

 

Ocenenie za dlhoročnú prácu, svedomité a zodpovedné plnenie pracovných povinností, 

významný osobný prínos pre knižnice, za profesionálny a ľudský prístup k používateľom, za 

ústretovosť, zanietenosť, entuziazmus..., čo vkladajú do svojej práce 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.  
 

  

 
 

   

 


