Vyhodnotenie Plánu činnosti SSKK KP ZA za rok 2015
1. Citovanie dokumentov podľa normy STN ISO 690: 2012
Martin, 29.1.2015
Dňa 29. 1. 2015 sa uskutočnila v Konferenčnej sále Slovenskej národnej knižnice prednáška PhDr.
Anny Kucianovej, PhD. na tému Citovanie dokumentov podľa normy STN ISO 690: 2012, v ktorej
prezentovala autorka najnovšie informácie o zmenách v citovaní dokumentov a o uplatnení
požiadaviek na citovanie pre všetky typy dokumentov, so zameraním aj na najnovšie typy
elektronických dokumentov. Prednášky sa zúčastnilo cca 35 účastníkov z viacerých regiónov
Slovenska.
2. Pocta Belopotockému
Liptovský Mikuláš, 18. 5. 2015
Podujatie sa konalo 18.5.2015 popoludní za účasti pracovníkov knižnice, zástupcov kultúrnych
inštitúcií mesta aj Mesta Liptovský Mikuláš a tiež verejnosti. Na začiatku odznela krátka informácia
o živote a diele G. F. Belopotockého a jeho odkaze pre dnešok a potom pracovníčky LK GFB: Anna
Ondrejková, Marcela Feriančeková, Ivona Salajová a spisovateľ Peter Vrlík uviedli pásmo Pocta
Belopotockému , ktoré bolo zostavené z Belopotockého Vlastného životopisu a krátkych esejí –
vyznaní súčasných liptovských spisovateľov. Podujatie sa uskutočnilo na Námestí osloboditeľov
v Liptovskom Mikuláši pri soche B. F. Belopotockého, jeho súčasťou bolo aj položenie kvetov k tejto
soche. Počet účastníkov: cca 50 + okoloidúci ľudia, ktorí sa zastavili popočúvali a šli ďalej....

3. Exkurzia novými a renovovanými knižnicami SR
Ružomberok, Košice, 12.6.2015
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc – Krajská pobočka Žilinského kraja zorganizovala dňa 12.
júna 2015 exkurziu vybranými novými a renovovanými knižnicami Slovenskej republiky. Účastníci
z všetkých typov knižníc celého Žilinského kraja navštívili priestory novej akademickej knižnice –
Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde si prezreli jej nové priestory a sklady
a dostali fundovaný výklad o príslušnej akademickej knižnici. Potom sa presunuli do Košíc, kde
navštívili ďalšiu akademickú knižnicu - Univerzitnú knižnicu Technickej univerzity v Košiciach
a prezreli si jej nové priestory. Po tejto prehliadke sa presunuli do nových upravených priestorov
Knižnice pre mládež mesta Košice v Kasárňach Kultúrpark, čo sú prerobené priestory bývalých kasární
a upravené pre potreby mládežníckych čitateľov. Kolegovia z radov knihovníkov sa dozvedeli v rámci
exkurzie množstvo nových zaujímavých informácií o priestoroch a aktivitách navštívených knižníc.
4. Seniorklub 2015
Žilinský región, 19.-20. 8. 2015
Už tradičné stretnutie členov Seniorklubu Spolku slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) sa
tento rok konalo v Žilinskom regióne. Hostiteľom a zároveň aj spoluorganizátorom podujatia bola
Krajská knižnica v Žiline.

Po úvodnom privítaní, oboznámení sa s činnosťou knižnice a po prehliadke jej interiérov,
autobus so 41 knihovníkmi – seniormi nabralo smer na Rajeckú dolinu, s prehliadkou kúpeľného
mesta Rajecké Teplice a rázovitej obce Čičmany.

Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej. Dielo rezbára majstra Pekaru zaujalo všetkých
účastníkov

Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie, ale aj dejiny slovenského národa.
Betlehem je zapracovaný do scenérie najvýznamnejších slovenských pamiatok; je tu stvárnený bežný
život, aj pracovné činnosti. Zobrazuje 300 postáv, z ktorých polovica sa pohybuje.
Účastníci nevynechali ani „výstup“ na Frivaldskú Kalváriu v Rajeckej Lesnej.

Zvyšok dňa patril družnému posedeniu v Penzióne u Hromadov. Druhý deň programu patril
prehliadke pamätihodností mesta Žiliny.
Dobrá organizácia, pohoda a na druhý deň i krásne počasie nesporne prispeli k úspešnému
priebehu podujatia, na čom majú zásluhu najmä pracovníčky Krajskej knižnice v Žiline Nataša Lajdová
a Ivana Uríková a samozrejme PhDr. Anna Kucianová, PhD.
Záverom účastníci podujatia vyslovujú poďakovanie p. riaditeľka Mgr. Kataríne Šušoliakovej
za ústretovosť a ochotu pri zorganizovaní ďalšieho úspešného podujatia pre knihovníkov – seniorov
zo všetkých krajov Slovenska.
5. Vševedko 2015
Dolný Kubín, 4. 11. 2015
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja hostila dňa 4. novembra 2015 krajské kolo literárno-vedomostnej súťaže
KNIŽNÝ VŠEVEDKO 2015.
Podujatie podporili Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Krajská pobočka Žilinského
samosprávneho kraja, Albatros Media Slovakia a Vydavateľstvo Slovart.
V súťaži, ktorá je určená pre žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ, reprezentovali traja najlepší riešitelia
z jednotlivých regionálnych kôl zároveň aj svoju knižnicu – Krajskú knižnicu v Žiline, Kysuckú knižnicu
v Čadci, Liptovskú knižnicu Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Turčiansku
knižnicu v Martine a Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Súťažilo sa v dvoch
disciplínach, ktoré boli zamerané na slovenskú i svetovú literatúru pre deti. Po písomnom teste si
pätica najlepších zmerala sily v ústnom kvíze, ktorý určil definitívne poradie.
Stupeň víťazov obsadili dievčatá.
Prvé miesto získala Barbora Smoleňová, druhá skončila Michaela Vicáňová, obe z Oravskej knižnice
Antona Habovštiaka, na tretej priečke sa umiestnila členka tímu Kysuckej knižnice Alžbeta Kačurová.
Víťazky okrem diplomu získali i hodnotné vecné ceny, drobné knižné odmeny. Účastnícke listy si
odniesli všetci súťažiaci.
Zdravá rivalita a zároveň priateľská atmosféra vytvorili zo súťaže príjemný zážitok aj pre detské
publikum, ktoré prišlo povzbudiť svojich spolužiakov.

6. Betlehemské vianočné čaro v knižnici
Čadca, 11. december 2015
Priestory Kysuckej knižnice v Čadci ožili v piatok 11. decembra 2015 hudbou, spevom a príťažlivým
adventným odpoludním venovaným slávnostnej vernisáži výtvarných prác detí, ktoré sa zapojili do
slovensko-poľskej výtvarnej súťaže pod názvom „Nakresli si betlehem“.
Kysucká knižnica v Čadci, ktorá pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc, sprístupnila už tradičnú výstavu detských
výtvarných prác žiakov základných a špeciálnych škôl. Do 11. ročníka tejto súťaže sa zapojilo desať
základných a špeciálnych základných škôl z celého regiónu Kysúc, ktoré zaslali viac ako 150
výtvarných detských prác znázorňujúcich svätú rodinu a betlehem. V tomto ročníku súťaže pribudli aj
práce žiakov Prímy a Sekundy Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci a dúfame že v ďalších ročníkoch sa
s nimi opäť stretneme. V posledných rokoch sa výstava stala medzinárodnou zapojením a
aktívnou účasťou detí z družobného poľského mesta Žywiec. V knižnici sme s radosťou uvítali
riaditeľku Mestskej knižnice v Žywci, pani Helenu Kupczak, ktorá priviedla i malých zástupcov
poľských účastníkov súťaže. Slovenské i poľské deti obdivuhodne zvládli tematiku zobrazenia
narodenia Ježiša Krista a v každom obrázku zanechali kus svojej výtvarnej zručnosti, ktorou sa teraz
môžeme potešiť pri prehliadke tejto výstavy. Ďakujeme všetkým rodičom a pedagógom, ktorí s deťmi
vytvorili pôsobivé maľby a kresby betlehemu. Príjemnú atmosféru slávnostného vyhodnotenia
podčiarklo milé a krásne vystúpenie Speváckeho a komorného združenia žiakov a pedagógov
Základnej umeleckej školy J. Potočára v Čadci, ktorým touto cestou vyjadrujeme poďakovanie za
celoročnú spoluprácu pri kultúrnych podujatiach našej knižnice.
Výstavu nádherných detských výtvarných prác pod názvom „Nakresli si betlehem“ 2015 si čitatelia
a návštevníci Kysuckej knižnice v Čadci mohli prezrieť v priestoroch úseku pre deti a mládež od 11.
decembra 2015 do 30. januára 2016.
Martin, 9.2.2016
Z podkladov spracovala: Anna Kucianová

