Zápisnica z porady riaditeľov BVK
Miesto a čas konania: Knižnica Bratislava - Nové Mesto, 20. 10. 2011
Prítomní
Mgr. Juraj Šebesta - riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave
PhDr. Darina Horáková - riaditeľka knižnice Ružinov
PhDr. Judita Kopáčiková - riaditeľka Staromestskej knižnice
Mgr. Jana Vozníková - poverená riad. Knižnice Bratislava- Nové Mesto
Jana Tóthová - zástupca Knižnice Petržalka
Mgr. Iveta Majerčíková - dramaturg podujatí Mestskej knižnice v Bratislave
PhDr. Jaroslava Lesayová – Odd. automatizácie Staromestskej knižnice
K bodu 1 :
Spoločná aktivita BVK – súborný katalóg knižníc
- pracovná skupina pokračuje v práci na projekte, hľadanie riešení financovania, aj s možnosťou
využitia spolupráce s BSK.
Spoločná aktivita – Jarný maratón s knihou:
- zistiť, či sa pre rok 2012 zapojí aj Malokarpatská knižnica v Pezinku
- v roku 2012 začína Maratón v Staromestskej knižnici
- následné poradie po dohode jednotlivých knižníc – hlásiť do decembra 2011
- do konca novembra posielať námety na knihy a autorov k JMK do Staromestskej knižnice
Zodp.: p. Kopáčiková
Spoločné podujatie – Bratislavská burza kníh:
- pre budúcnosť zabezpečiť, aby v propagačných materiáloch a na stránkach hl. mesta, boli
uvedené všetky zúčastnené knižnice
Zodp.: p. Šebesta
K bodu 2 :
Súťaž Bratislava - moje mesto
- termín súťaže predĺžený do 25. 11.2011
- predpokladaný termín vyhodnotenia: 13. 12. 2011
Preveriť priestory na slávnostné vyhlásenie – zodp.: p. Kopáčiková
Pre ďalšie ročníky zmeniť termíny : Začiatok súťaže – október
Vyhlásenie výsledkov: máj - jún
K bodu 3 :
Bratislavské letné čítanie
Organizovala Mestská knižnica v spolupráci so STARZ Bratislava (Letné čítanie na kúpaliskách).
Letné čítania prebiehali aj v iných knižniciach v Bratislave, v letných čitárňach, na terasách a pod.
Zistiť, aký bol reálny počet používateľov tejto služby, zistiť spätnú väzbu zo strany Magistrátu.
Do budúcnosti zabezpečiť koordináciu tohto projektu aj v rámci propagácie v spolupráci
s Magistrátom hl. m. SR Bratislavy.

K bodu 4:
PhDr. Kopáčiková informovala o stretnutí zástupcov SAK a SSK:





o konferencii knihovníkov pripravovanej na rok 2012,
o sprievodných podujatiach, ktoré sa budú konať v rámci výstavy Bibliotéka v Bratislave
4. 11. 2011
o Z diskusie vyplynula iniciatíva na realizáciu aktivity Deň pracovníkov kultúry BK,
odovzdávanie ocenení knihovníkom – Cena Mateja Hrebendu? V spolupráci s BSK.
o Preveriť možnosť realizácie – zodp: p. Kopáčiková
K spoločnej aktivite Jarný maratón čítania vytipovať osobnosť, ktorá by zastávala úlohu
hovorcu podujatia, počas celého jeho trvania v TSK. Návrhy zasielať priebežne do
Staromestskej knižnice.

Zodp: spoločná úloha

