
Zápisnica zo zasadnutia výboru Krajskej pobočky Spolku slovenských 

knihovníkov a knižníc Žilinského kraja konaného dňa 8.7.2014 v Turčianskej 

knižnici v Martine 

 

 

Prítomní: Antónia Albíniová, Mgr. Marcela Feriančeková, Dr. Alexandra Kršková, Mgr. Zuzana 

Mjartanová, PhDr. Anna Kucianová, PhD.  

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Plán činnosti na rok 2014 – akcie do konca roka  

3. Návrh na udeľovanie ocenení knihovníkov v regióne Žilina 

4. Rôzne 

 

 

 

1. Otvorenie 

 Zasadnutie výboru otvorila a prítomných privítala Dr. Kršková a Dr. Kucianová v priestoroch 

Turčianskej knižnice.  

 

2. Plán činnosti na rok 2014 – akcie do konca roka 

V roku 2014 sa uskutočnili akcie v Oravskej knižnici v Dolnom Kubíne - Nové elektronické služby 

a čítačka elektronických kníh a v máji 2014 v Krajskej knižnici podujatie Elektronické knihy verzus 

klasické knihy. V júni 2014 sa uskutočnilo aj znovuotvorenie Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne 

 

Akcia Po knihovníckych stopách Belopotockého sa v septembri v Liptovskom Mikuláši 

neuskutoční.  

 

Do konca roka 2014 sa ešte uskutočnia nasledovné podujatia: 

1. Elektronické knihy vo verejných knižniciach – Žilina, 17. júl 2014  

2. Seniorklub 2014 – Pezinok, 20.-21. augusta 2014 

3. Žilinská knižnica – 90. výročie založenia – Žilina, október 2014 

4. Vševedko 2014 – Čadca, október 2014  

5. Kysucké kráľovstvo rozprávok 2014 – Čadca, november 2014    

6. Gašpar Fejérpataky Belopotocký a jeho doba – Liptovský Mikuláš, november 2014  

 

                           Zodp.: členovia Výboru KP SSK ZA 

                     Termín: 31.12. 2014 

 

3. Návrh na udeľovanie ocenení knihovníkov v regióne Žilina 

Členovia výboru diskutovali o možnostiach ocenenia knihovníkov – členov SSKK – individuálnych 

a kolektívnych členov v Žilinskom regióne za výsledky ich kvalitnej a dlhoročnej práce. Sú 

k dispozícii materiály iných pobočiek SSKK a podľa nich by sme mohli prispôsobiť a stanoviť 

podmienky, ktoré navrhujeme pre udeľovanie ocenení v Žilinskom regióne. Dôležité je stanoviť 

podmienky – ako často a pri akej príležitosti by sa mali ocenenia udeľovať, v akej forme. 

Bude potrebné prediskutovať túto otázku aj na vedení VÚC, či budú mať záujem spolupracovať so 

SSKK  a či sa budú aj nejakým spôsobom podieľať na udeľovaní ocenení, napr. aj finančným 

ohodnotením príp. nejakým vecným darom.         

    

                                                                                            Zodp.: členovia Výboru KP SSK ZA 

                 Termín: 31.12.2014   

             



    

4. Rôzne 

 

a) Ďalším bodom diskusie bola možnosť organizovať v jednotlivých knižniciach Burzy kníh, aby sa 

rôzne multiplikátne publikácie, či už z knižníc alebo od jednotlivcov dostali k používateľom, ktorí 

by o ne mali záujem. Treba doriešiť a stanoviť si podmienky a možnosti takýchto akcií. 

 

 

V Martine 14.7.2014                         

Zapísala: PhDr. Anna Kucianová, PhD. 

 

 


