
   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 2018, ročník 13, č. 1 
 

Zo spolkového života: 

 Vážení priatelia, dovoľte, aby som  poinformovala o činnosti 

Krajskej pobočky spolku slovenských knihovníkov a knižníc v Trnave. 

Počet členov je stabilizovaný, v súčasnosti máme 85 členov. Plán našich 

aktivít na rok 2018 sme odsúhlasili na schôdzi koncom minulého roku v 

priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave. Prvú časť stretnutia tvorilo 

divadelné predstavenie Palárik alebo Beskydov. Potom nasledovala samotná 

schôdza v Zrkadlovej sále DJP. 

Aj v roku 2018 je spolkový život bohatý na aktivity. 

Týždeň slovenských knižníc sa uskutočnil 5. – 10. 3. 2018, v našom kraji 

ho otvoril Marek Neštický, vicežupan TTSK. 

23. 3. 2018 sa konal 18. ročník akcie na podporu čítania detí Noc 

s Andersenom. V kraji sa zapojilo 9 verejných knižníc, 367 účastníkov, 

z toho bolo 289 detí. V KJF v Trnave to bol 17. ročník a na otvorení sa 

aktívne zúčastnil Jozef Viskupič, župan TTSK.  

Celoslovenský seminár Firemná kultúra a proklientský prístup v knižnici 

bol podporený z grantu FPU a uskutočnil sa na pokračovanie v troch 

termínoch: 24. 5. 2018; 31. 5. 2018; 7. 6. 2018. Lektorkami boli PhDr. 

Zuzana Ocharovichová (prvý deň) a Mgr. Ivica Osvaldová (druhý a tretí deň 

seminára).  

Podrobnejší článok bude uverejnený v Knižničnom spravodajcovi č.1/2018. 
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Čo nás čaká ešte v tomto roku?  

 V čase expedovania tohto čísla sa koná Letná burza kníh v termíne  

25. – 29. 6. 2018. Záverečné žrebovanie bude 29. 6. 2018 o 15.00 hod. 

v priestoroch čitárne KJF v Trnave.  

Odborná exkurzia do knižníc vo Viedni bude v termíne 19. 9. 2018. 

Financovaná bude z výťažku z burzy. 

Výročná volebná schôdza sa uskutoční v decembri.  

Tohto roku sa skončí funkčné obdobie členov výboru vrátane 

predsedníčky, preto sa uskutočnia voľby nového výboru, ktorého členovia 

si následne zvolia nového predsedu Krajskej pobočky SSKK v Trnave. 

Súčasťou schôdze bude aj oceňovanie knihovníkov podľa pravidiel 

schválených v roku 2010. Výzvu na návrhy na udelenie ocenenia 

zverejňujeme na konci tohto čísla. Z doručených návrhov výbor vyberie 

vhodných kandidátov na ocenenie. Počet a zloženie vybraných kandidátov 

určujú Pravidlá udeľovania ocenení KPSK v Trnave, ktoré sú uverejnené 

aj na www. kniznicatrnava.sk v sekcii Partneri/Krajská pobočka SSKK. 

Verím, že sa stretneme pri najbližších podujatiach Krajskej pobočky 

SSKK v Trnave.  
 

       Mgr. Lívia Koleková 

     predsedníčka pobočky SSKK v Trnave 

 

 

 

Pozvánka na odbornú exkurziu do Viedne 

Aj v tomto roku pripravujeme našu 

tradičnú odbornú exkurziu.  

Našim cieľom bude tentoraz  

susedné Rakúsko. Navštívime 

Library & Learning Center, čiže 

Knižnicu a centrum náuky v novom 

areáli Ekonomickej univerzity vo 

Viedni, ktorej autorkou je hviezdna 

architektka Zaha Hadid. 

Termín 19. september 2018, 

predpokladaný poplatok 2,- € pre členov 3,- € pre nečlenov SSKK.  

 Tešíme sa na spoločný výlet!  
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OCENENÍ KNIHOVNÍCI 
 

Už od roku 1977 

oslavuje komunita 

múzejníkov 18. 

mája 

Medzinárodný deň 

múzeí. Trnavský 

samosprávny kraj 

si zvolil tento 

termín, aby si 

pripomenul 

záslužnú prácu 

pracovníkov, 

umelcov a aktérov v oblasti kultúry, teda aj knihovníkov. Župan TTSK 

Jozef Viskupič, spolu s vicežupanmi Józsefom Berényim a Marekom 

Neštickým, ocenil dvanásť osobností z oblasti kultúry a jeden kolektív    

za ich zásluhy.  

Medzi ocenenými boli aj kolegovia knihovníci: 

PhDr. Július Bartek, KJF v Trnave 

Mária Stanková, Záhorská knižnica v Senici 

Srdečne blahoželáme! 

     Začiatkom roka 2018 nás vo veku nedoži-

tých 69 rokov navždy opustila dlhoročná pra-

covníčka Žitnoostrovskej knižnice 

v Dunajskej Strede, kolegyňa 

  

Zuzana Csóková.  
     

      Po ukončení SKŠ nastúpila do vtedajšej 

Okresnej knižnice v Dunajskej Strede, kde 

pracovala ako metodička aj ako zástupkyňa 

riaditeľa knižnice až do odchodu do dôchod-

ku v roku 2005.  

Česť jej pamiatke! 
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VÝZVA 

na podávanie návrhov na udeľovanie ocenenia 

Pamätný list 

Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkova knižníc v Trnave 

Pamätný list môže byť udelený  

a) fyzickej osobe – knihovníkovi pri príležitosti: 

 významného profesijného počinu v oblasti knižničných odborných činností, 

 významného pracovného jubilea (minimálne 25 rokov činnosti v oblasti 

knihovníctva), 

 v súvislosti s dlhodobo kvalitnými pracovnými výsledkami, presahujúcimi 

rámec záberu knižnice, v ktorej pôsobí, 

 životného jubilea (minimálne 50 rokov) v nadväznosti na dlhodobé dosaho-

vanie kvalitných výsledkov v oblasti knihovníctva. 

b) členskej knižnici KP SSKK pri príležitosti: 

 významného výročia, minimálne 50 rokov od založenia knižnice, 

 významného profesijného počinu v oblasti knižničných činností. 

Návrhy môžu predložiť členovia KP SSKK z jednotlivých knižníc. 

Písomný návrh na udelenie ocenenia musí obsahovať: 

1. Ak navrhujem inštitúciu: 

a) názov, zriaďovateľ, kontaktná adresa navrhovanej inštitúcie, zdôvod-

nenie návrhu (príležitosť udelenia, dosiahnuté pracovné výsledky), 

b) meno a podpis navrhovateľa, 

c) dátum, podpis a súhlas štatutárneho zástupcu navrhovanej inštitúcie. 

2. Ak navrhujem jednotlivca:  

a) meno, priezvisko, titul, kontaktná adresa navrhovaného jednotlivca, 

b) zdôvodnenie návrhu (príležitosť udelenia, životné jubileum, dĺžka 

praxe, dosiahnuté pracovné výsledky), 

c) meno a podpis navrhovateľa, 

d) dátum,  podpis a súhlas navrhovaného.  

Návrhy je možné podať písomne do rúk členom výboru Krajskej pobočky SSKK, 

alebo na sekretariát Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1, 918 20   

Trnava, do 30. septembra 2018. 

Z  doručených návrhov výbor KP SSKK vyberie vhodných kandidátov na ocene-

nie. Počet a zloženie vybraných kandidátov na ocenenie určujú Pravidlá udeľova-

nia ocenení KPSSK v Trnave z r. 2010. Ocenenia sa budú odovzdávať pri príleži-

tosti konania valného zhromaždenia KP SSK v decembri 2018. 
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