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     Michalská 1, 814 17 Bratislava 

 
 

Členským knižniciam   
Slovenskej asociácie  knižníc   
Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 

Bratislava, 19. 2. 2014   

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov 
a knižníc vyhlasujú  

                                   15. ročník Týždňa slovenských knižníc (31. 3.  – 6. 4. 2014) 

 s tradičným aktuálnym mottom „Knižnice pre všetkých“. Cieľom Týždňa slovenských knižníc  
je pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom 
najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.  

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie TSK 2014, ktoré sa bude konať  31. marca 2014 
o 13.00 hod. v Knižnici Jána Bocatia v Košiciach. Viac informácií o programe otvorenia  a priebehu 
TSK 2014 nájdete na webovej stránke SAK a na portáli InfoLib. 

Na propagáciu pripravovaných podujatí v rámci TSK 2014 odporúčame využiť platformu portálu 
InfoLib, zvlášť jeho modul kalendár podujatí.  

Prosíme Vás, aby ste nezabudli upozorniť aj Vaše pobočky, pracoviská, obecné a mestské knižnice 
vo Vašej metodickej pôsobnosti, aby sa do TSK tiež zapojili.  

Vyvrcholením TSK 2014 bude podujatie na podporu čítania detí Noc s Andersenom vo verejných 
a školských knižniciach zo všetkých regiónov Slovenska v piatok dňa 4.4.2014, kedy sa aj slovenské 
deti zapoja do významného medzinárodného podujatia pri príležitosti narodenín dánskeho 
rozprávkara Hansa Christiana Andersena.  
 
Pozývame všetky verejné a školské knižnice na Slovensku, aby sa zapojili do 9. ročníka Noci 
s Andersenom a pomohli nám prekonať minuloročný rekord, kedy sa  podujatia zúčastnilo viac ako 
200 slovenských knižníc a 8 500 slovenských detí. Rádio Slovensko opäť pripravuje celodenné 
rozhlasové vysielanie Rozprávkové Rádio Slovensko pri príležitosti Noci s Andersenom 2014.  
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Informácie o Noci s Andersenom 2014 nájdete na portáli InfoLib. Zapojené knižnice prosíme, aby 
sa zaregistrovali prostredníctvom online formulára medzinárodného koordinačného centra  
na linke: http://www.nocsandersenem.cz/registrace.htm 
 
Srdečne Vás pozývame aktívne sa podieľať na živých rozhlasových a televíznych vstupoch z knižníc 
počas celého Týždňa slovenských knižníc 2014. 
 
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať po skončení TSK o vyhodnotenie realizovaných aktivít, ktoré 
prosíme zaslať mailom na adresu Mgr. Emílie Antolíkovej antolikova@slovanet.sk  v termíne  
do 25. apríla 2014 v štruktúre: 

- počet podujatí 
- počet účastníkov podujatí 
- počet nových registrovaných používateľov 
- najzaujímavejšie podujatie s krátkou anotáciou 

 
Do záverečného vyhodnotenia TSK 2014, prosím, zahrňte aj obecné a mestské knižnice vo Vašej 
metodickej pôsobnosti.  

Včasné zverejnenie pripravovaných akcií a komplexné záverečné vyhodnotenie TSK je veľmi 
dôležité pre „marketingový dosah“ a celkový úspech nášho spoločného podujatia. Štatistika TSK 
2014 a najzaujímavejšie podujatia slovenských knižníc budú bezprostredne po ukončení TSK 
použité pre informovanie médií prostredníctvom tlačovej správy a ďalšie efektívne metódy 
propagácie. 

 

Želáme vám veľa kreatívnych nápadov, ktoré pomôžu zviditeľniť slovenské knižnice! 

So srdečným pozdravom 

 

 

     PhDr. Daniela Džuganová, predsedníčka  Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka  
     Slovenská asociácia knižníc  Spolok slovenských knihovníkov a  knižníc 
     daniela.dzuganova@upjs.sk  silvia.stasselova@stuba.sk 
     Tel.:       055 2341606  Tel.:     02 59274494 
     Mobil:   0908 506985  Mobil:   0904 694054 
 

 

 

 


