ZÁPISNICA
zo zasadnutia výboru KP SSKK Banskobystrického kraja dňa 14. 5. 2014
v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene

Dátum: 14. 5. 2014 o 13:00 hod.
Prítomní: Ing. Milota Torňošová, Alena Lontošová, Mgr. Peter Majling, Mgr. Michaela
Mikušková, Eva Kochanová
Ospravedlnení: Mgr. Beáta Mokošová, Renáta Šeniglová
Program:
1. Aktuálne informácie z výjadzového zasadnutia výboru SSKK
2. Kooptovanie člena výboru KP SSKK
3. Činnosť KP SSKK v roku 2014
4. Diskusia - záver

Zasadnutie výboru otvorila a viedla Ing. Milota Torňošová, predsedníčka KP SSKK. Zasadnutia sa
zúčastnila aj Koordinátorka krajských pobočiek SSKK Eva Kochanová.
K bodu 1)
P. Kochanová informovala o výjazdovom zasadnutí výboru SSKK (28. – 29. 4. 2014 v Kočovciach),
ktorého sa za KP BB zúčastnila ako jediná zástupkyňa. Stručné zhrnutie:
- prerokovali sa návrhy na činnosť spolku počas funkčného obdobia 2014-2018, legislatíva týkajúca
sa slovenského knihovníctva a finančné platby knižníc autorskej spoločnosti LITA za poskytovanie
reprografických služieb;
- zhodnotil sa Týždeň slovenských knižníc (TSK), ktorý z celoslovenského hľadiska možno
považovať za úspešný.
- koordinátorka KP p. Kochanová zmapovala členskú základňu SSKK a prezentovala percentuálne
porovnanie súčasných členov s potenciálnymi členmi v jednotlivých typoch knižníc, ako aj plnenie
finančných záväzkov členov voči spolku. V závere prezentovala návrhy na zlepšenie práce
jednotlivých KP.
- na portáli Infolib bude zriadená nová podstránka propagujúca SSKK a podstránka propagujúca Noc
s Andersenom, kde budú k dispozícii aj propagačné materiály v slovenskom jazyku.
- koordinátorka KP p. Kochanová priblížila členom výboru organizáciu Dňa knihovníkov BB kraja.
V budúcnosti by podobnú oslavu knihovníckej profesie chceli organizovať všetky KP.
- roku 2015 sa uskutoční celoslovenský Deň knihovníkov, počas ktorého budú ocenení nominovaní
knihovníci z jednotlivých KP.
- rokovalo sa o benefitoch pre individuálnych členov SSKK. Od roku 2014 sa bude organizovať
vianočná tombola.
K bodu 2)
Člen výboru KP SSKK Banskobystrického kraja Mgr. Marcel Páleš ukončil prácu vo výbore KP
z dôvodu ukončenia pracovného pomeru vo Verejnej knižnici M. Kováča v Banskej Bystrici. Na jeho
miesto bola kooptovaná náhradníčka, zvolená na Krajskej konferencii SSKK Banskobystrického kraja
PhDr. Mgr. Dáša Filčíková, riaditeľka Novohradskej knižnice v Lučenci.
K bodu 3)
Uskutočnené podujatia:
- Deň knihovníkov Banskobystrického kraja, 25. marec 2014, v priestoroch študovne a čitárne
Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene, ocenených bolo 10 knihovníkov;
- seminár Akvizícia, budovanie, sprístupňovanie a ochrana knižničných e-fondov, e-knihy v
e-depozitároch, 29. apríl 2014, v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Plánované podujatia:
Exkurzia do Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku:
- p. Lontošová informovala členov výboru o cenových ponukách na zabezpečenie autobusovej
dopravy na exkurziu do Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku;
- výbor schválil poplatok účastníka exkurzie vo výške 5,- eur;
- počet účastníkov na organizáciu sa bude vyberať podľa kľúča 1:4;
- p. Lontošová zistí možnosti exkurzie na hrad Likavka, prípadne skanzenu vo Vlkolínci v rámci
poobedného programu;
- termín exkurzie: 10.6.2014,
- organizačno-technické zabezpečenie exkurzie - Zodpovední: Ing. Torňošová, p. Lontošová
Vzdelávanie pracovníkov KP BB:
- školenie na prácu s programami Excel a Power Point, školiteľka Ing. Daniela Ukropová
termín september 2014, TU vo Zvolene, Zodpovedná: Mgr. Beáta Mokošová
- Mgr. Mikušková zistí možnosti organizácie prednášky na tému Medzigeneračná komunikácia
v Univerzitnej knižnici UMB v Banskej Bystrici v mesiacoch október – november 2014;
- Mgr. Majling prerokuje možnosť zorganizovania divadelného predstavenia pre členov KP BB
v Divadle 44 v jesenných mesiacoch 2014.
K bodu 4)
Členovia výboru sa budú informovať o organizácii jednotlivých podujatí priebežne.
Vo Zvolene, dňa 14. 5. 2014
Zapísala: Mgr. Michaela Mikušková

