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Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a jeho Krajská pobočka Bratislava pripravila 
pre svojich členov 18. februára 2014 fašiangové stretnutie. Termín na začiatku roku sme si 
vybrali preto, aby sme stihli prezentovať členom pobočky plány a predstavy našich 
spolkových aktivít na tento rok a fašiangové obdobie je časť roka, keď sa ľudia radi 
stretávajú. 

Na úvod predsedníčka krajskej pobočky Daniela Tóthová privítala prítomných, predstavila 
členov novozvoleného výboru a predniesla plány činnosti výboru na tento rok.  
Potom odovzdala pozdrav od predsedníčky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Ing. 
Silvie Stasselovej, ktorá sa z dôvodu rokovania Ústrednej knižničnej rady nemohla zúčastniť 
na stretnutí. Informovala o valnom zhromaždení, ktoré 9. decembra 2013 schválilo zmenu 
názvu spolku aj zmenu stanov a udelilo čestné členstvo bývalej prezidentke Americkej 
asociácie knižníc Roberte Stevens. Informovala tiež o projekte SSK a Veľvyslanectva USA, 
vďaka ktorému navštívili Slovensko najvyšší predstavitelia amerického knihovníctva – okrem 
Roberty Stevens aj riaditeľ medzinárodných vzťahov Americkej asociácie knižníc. Predstavila 
prítomným nové logo SSKK a nových podpredsedov SSKK – Ing. A. Androviča a Mgr. J. 
Kmeťovú, ktorých si zvolil celoslovenský výbor SSKK na svojom prvom pracovnom 
zasadaní a tiež plánované aktivity týkajúce sa obnovenia činnosti tradičných súčastí spolku 
v minulosti – klubu detských knihovníkov, klubu obecných a mestských knihovníkov a klubu 
mladých knihovníkov. Predstavila tiež hlavné aktivity SSKK, ktoré presadzujú záujmy 
knižníc pri tvorbe strategických a legislatívnych dokumentov a značkové podujatia SSKK – 
Noc s Andersenom, sympózium INFOS, TopWebLib a portál Infolib. Na záver požiadala  
knihovníkov o príspevok z  2% daní, vďaka ktorému sa darí udržiavať a prevádzkovať portál 
Infolib a pripomenula blížiace sa 70. výročie založenia spolku, ktoré budeme sláviť v r. 2016. 

Generáciu mladých spolkových knihovníkov, ich predstavy o spolkovej činnosti a  novú 
facebookovú skupinu spolku  predstavila Lenka Čechvalová. 

Potom Anna Faklová otvorila novovytvorenú sieň knihovníckej slávy, aby sme do nej ako 
prvú uviedli a ocenili cenou za celoživotný prínos PhDr. Sylviu Neisser-Kováčovú, PhD. 
A fašiangovú atmosféru sme si pripomenuli vtipnou poviedkou Oľgy Feldekovej Hasičský 
bál, ktorú predniesol Michal Sliacky. 

Po diskusii zaoberajúcej sa predovšetkým možnosťou neformálnej výmeny skúseností staršej 
generácie a zručností najmladšej knihovníckej generácie sme sa mohli porozprávať a stretnúť 
pri fašiangovom občerstvení, ktoré nám poskytli naši sponzori: spoločnosť Albertina icome 
Bratislava, Cosmotron, Pekáreň Bageta a vinárstvo Peter Ratuzsky. 



O príjemný hudobný program sa postarali muzikanti a zároveň knihovníci Univerzitnej 
knižnice v Bratislava – Milan Šikula a Stanislav Šašky. 

Ďakujeme všetkým účastníkom aj vystupujúcim a tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

Viac fotografií nájdete na Facebooku pod skupinou SSKK Bratislavský kraj 
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