Zápis z porady riaditeľov a metodikov verejných knižníc v Bratislave
Dátum: 10. február 2011
Miesto: Miestna knižnica Bratislava – Petržalka
Prítomní:
Mestská knižnica v BA - PhD. Juraj Šebesta
Staromestská knižnica - PhDr. Judita Kopáčiková, Mária Majerčinová
Knižnica Ružinov – Mgr. Peter Kuzma
Knižnica Nové Mesto – Mgr. Jana Vozníková
Miestna knižnica Petržalka – Ing. Ernest Huska, Jana Tóthová
Hostia:
Krajská knižnica Pezinok - Mgr. Anna Gašparovičová, Mgr. Veronika Šikulová
Program:
1. Jarný maratón s knihou
2. Burza kníh v Msk
3. súťaž Bratislava – moje mesto
4. informačná brána
5. rôzne
K bodu1)
Jarný maratón s knihou
- hlavným organizátorom tohto ročníka je Mestská knižnica v Bratislave
- návrhy plagátu a pozvánky obdržia knižnice do 18. 3.2011 (tlač je v réžii
knižníc)
- slávnostné otvorenie bude v pondelok 28. 3. 2011 v Mestskej knižnici
(zúčastníme sa ho všetci) – upresniť čas
- návrh na tlačovú besedu v termíne 23. 4. - 24. 4.2011 – s ponukou osloviť
hovorcu primátora, podmienky jej účasti
K bodu 2)
Bratislavská burza kníh bude v termíne 14. 4. – 20. 4. 2011
Verejné knižnice ju podporia vyradenými knihami a darmi zo svojich fondov
K bodu 3)
Súťaž Bratislava – moje mesto
- gestor a vyhlasovateľ súťaže – Mestská knižnica v BA
- využitie grantov (SAK, Magistrát hl. mesta BA, sponzori...)
- vyhlásenie súťaže v rámci Dní Bratislavy (začiatkom apríla)
- vyhodnotenie súťaže – na medzinárodný deň knižníc v októbri 2011
- MKB doplní témy a prepošle materiál verejným knižniciam, návrhy na
prípadné doplnenie
K bodu 4)
Informačná brána
PhDr. Kopáčiková znovu pripomenula úlohu pre verejné knižnice v oblasti vytvorenia
spoločného katalógu na jeden server (protokol Z 39.50)
Úloha: vytvorenie pracovnej skupiny v koordinácii Mestskej knižnice

Termín: apríl 2011
Gestor: Mestská knižnica v BA
Rôzne:
- Mgr Gašparovičová – pripoja sa k Jarnému maratónu v Krajskej knižnici
Pezinok samostatne – pilotný projekt
- Informácie o príprave Noci s Andersonom
- PhD. Šebesta – vymáhanie riaditeľských upomienok právnickou firmou –
preveriť podmienky
- Výpožičky kníh, ktorých súčasťou je CD – ako 1 výpožička (kniha) – ošetriť vo
výpožičných poriadkoch knižníc
Informácia pre všetky knižnice: termín na podujatie Čítajme si ... je
stanovený na 2. júna 2011
Zapísala: Jana Tóthová
Bratislava, 14. 2. 2011

