
Vianočné stretnutie členov KP SSKK Bratislavský kraj 
 
Už tradične pozýval výbor KP SSKK pre Bratislavský kraj svojich členov na predvianočné 
stretnutie knihovníkov. Vďaka podpore Univerzitnej knižnice v Bratislave sa stretnutie opäť 
uskutočnilo v priestoroch seminárnej miestnosti v UKB dňa 15. decembra 2015 od 14.00 hod. 
Pri prezentácii si mohli členovia uhradiť členské príspevky a vyzdvihnúť lístky do tomboly, 
ktorú pre nich výbor pripravil.  
Stretnutie otvorila predsedníčka krajskej pobočky SSKK Daniela Tóthová a privítala aj 
generálnu riaditeľku Univerzitnej knižnice v Bratislave a predsedníčku SSKK Ing. Silviu 
Stasselovú.  
D. Tóthová predniesla správu o činnosti výboru krajskej  pobočky SSKK v roku 2015 ako aj 
správu o hospodárení pobočky.  
S. Stasselová informovala o činnosti SSKK na národnej a medzinárodnej úrovni. Podrobnejšie 
hovorila o príprave nového katalógu povolaní pre oblasť knihovníctva, o medzinárodných 
aktivitách SSKK, novinkách v IFLA, o kongrese IFLA, ktorý sa v roku 2015 uskutočnil 
v Kapskom Meste v JAR. Pripravila tiež prezentáciu z návštevy architektonicky veľmi 
zaujímavej futuristickej knižnice v novom kampuse Ekonomickej univerzity vo Viedni, ktorú 
projektovala slávna architektka Zaha Hadid. 
Plán práce našej pobočky predstavila Helena Mlejová.  
Po hudobnom programe, ktorý sme zverili do rúk a akordeónu pána Jozefa Hanusa, sme do 
Siene knihovníckej slávy uviedli dlhoročného aktívneho člena a podporovateľa SSKK, ktorý 
vychoval a stále formuje mnohých špičkových knihovníkov, Ing. Alojza Androviča, PhD.  Anna 
Faklová po dojímavej „inauguračnej“ reči odovzdala p. Androvičovi ocenenie aj krásnu kyticu.  
Vianoce s humorom priniesol Michal Hvorecký, ktorý prečítal úryvok zo svojej knihy Naum, 
poviedku Láska a smrť na Vianoce, pohľad cudzinca na tradičné slovenské vianočné zvyky 
prežité na vlastnej koži.  
Vyvrcholením stretnutia bola tombola, ktorú vtipne moderovala Lenka Čechvalová. Ceny sa 
ušli takmer pre každého účastníka, či už to boli knihy, predplatné časopisov, sladkosti, dobré 
vína, hrnčeky, obrazy, keramika a rôzne drobnosti.  Do tomboly prispeli okrem členov výboru 
aj Goethe Inštitút v Bratislave a generálna riaditeľka UKB Ing. Silvia Stasselová. Potom nastal 
čas na rozhovory pri občerstvení. Jedlo a nápoje sa výboru podarilo zabezpečiť vďaka 
sponzorstvu firiem Cosmotron Slovakia a Albertina icome Bratislava ako aj vďaka vinárstvu 
Víno Ratuzky.  



 
Obrázok 1 S. Stasselová predstavuje knižnicu vo Viedni 

 

 
Obrázok 2 A. Androvič preberá ocenenie 



 
 

 
Obrázok 3 A. Androvič 



 
Obrázok 4 M. Hvorecký 

 
 
 

 
Obrázok 5 Tombola 

 



 
Obrázok 6 Občerstvenie 

 
 
 


