Pozvánka na Tlačovú konferenciu

24. marec 2011

Tlačová konferencia k Týždňu slovenských knižníc a k podujatiam
v bratislavských verejných knižniciach sa uskutoční
vo štvrtok 24. marca 2011 o 11:00 hod. v Galérii Artotéka
v podkroví
Úseku hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska ul. č. 1.
Slovenská asociácia knižníc vyhlásila pre tento rok 12. ročník celoslovenského podujatia
Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa bude konať v dňoch 28. marca. – 3. apríla 2011
pod tradičným mottom "Knižnice pre všetkých". Predstavitelia knižníc budú okrem toho
informovať o 5. ročníku Jarného maratónu s knihou, spoločnom podujatí najväčších
bratislavských verejných knižníc, o celoslovenskom podujatí Noc s Andersenom, ktoré
sa tohto roku uskutoční v piatok 1. apríla, a o súťaži s celoslovenským rozsahom Kto je
kto v rozprávkach Pavla Dobšinského. V rôznom sa zástupcovia knižníc zmienia
o problematike upomienok, strát, aký je efekt odpúšťania upomienok počas Týždňa
slovenských knižníc a podobne.

Informovať budú:
Silvia Stasselová
- predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov
Andrea Doktorová
– podpredsedníčka Slovenskej asociácie knižníc
Juraj Šebesta
– riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave
Peter Kuzma
– zástupca Knižnice Ružinov
Ernest Huska
– riaditeľ Miestnej knižnice Petržalka
Jaroslava Lesayová – zástupkyňa Staromestskej knižnice v Bratislave
Jana Vozníková
– zástupkyňa Knižnice Bratislava – Nové Mesto

Informácie
Týždeň slovenských knižníc (TSK)
Slovenská asociácia knižníc vyhlásila pre tento rok 12. ročník celoslovenského
podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa bude konať v dňoch 28. marca. – 3.
apríla 2011 pod tradičným mottom "Knižnice pre všetkých". TSK tradične nemení svoj
základný cieľ, pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie
prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.
Práve knižnice napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných
prostriedkov ponúkajú veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich
čitateľov, používateľov a návštevníkov. A to nielen v budovách knižníc, ale čoraz viac v
sieťovom priestore internetu. Stovky knihovníckych podujatí spája virtuálny svet
internetu so svetom kníh, literatúry, tlačeného i hovoreného slova, i samotného čítania.
Ponuky knižníc v podobe elektronických služieb , prístupom k najrôznejším
informačným zdrojom a informáciám sú už dnes pomaly samozrejmosťou. Vyspelé
demokratické spoločnosti veľmi intenzívne vnímajú takéto knižnice a preukazujú im
vážnosť, dôležitosť a nezastupiteľné miesto v spoločnosti.
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY
Primaciálne námestie 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava, www.bratislava.sk

Jarný maratón s knihou
V Týždni slovenských knižníc 2011 pripravujú bratislavské verejné knižnice
Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Miestna
knižnica Petržalka a Mestská knižnica v Bratislave 5. ročník Jarného maratónu s
knihou. Jeho hlavným poslaním je podporovať a propagovať čítanie u detí, pracovať s
deťmi a vychovávať si čitateľov od najmladšieho veku. V tomto ročníku Jarného maratónu
s knihou bude prezentovaná tvorba najmladšej slovenskej autorky Stely Brix. Z jej
dobrodružnej trilógie sa bude v týždni od 28. 3. do 1.4. 2011 čítať vždy v inej verejnej
bratislavskej knižnici.
Aktuálny ročník Jarného maratónu s knihou bude prebiehať v tomto poradí:
28. marca 2011 (pondelok) o 14:00 hod.
Mestská knižnica v Bratislave
Galéria Artotéka, Kapucínska 1
29. marca 2011 (utorok) o 11:00 hod.
Staromestská knižnica
Centrum divadla, literatúry a vzdelávania
Školská 14
30. marca 2011 (streda) o 14:00 hod.
Knižnica Ružinov
Dom kultúry Ružinov
31. marca 2011 (štvrtok) o 10:00 hod.
Knižnica Bratislava - Nové Mesto
Pionierska 12
1. apríla 2011 (piatok) o 10:00 hod.
Miestna knižnica Petržalka
CC Centrum, Jiráskova 3

Kto je kto v rozprávkach Pavla Dobšinského
Ku dňu ľudovej rozprávky - 16. 3. bola vyhlásená celoslovenská súťaž, zameraná
na slovenské ľudové rozprávky z pera Pavla Dobšinského spojená s kreslením
rozprávkových postavičiek. Súťaž je projektom, ktorý sa zároveň zapája do celosvetovej
aktivity na podporu čítania. Úlohou pre deti bolo nájsť hrdinov Dobšinského rozprávok.
Prečítať si rozprávku (rozprávky) a zapísať hrdinov (postavy) do súťažného hárku, ktorý
deti následne posielali do knižníc. Pri príležitosti otvorenia Týždňa slovenských knižníc 28.
3. 2011 sa v Knižnici pre mládež mesta Košice uskutoční žrebovanie výhercov (žrebuje
predsedníčka SAK, PhDr. Daniela Džuganová). Z celého Slovenska budú odmenení dvaja
čitatelia, ktorí nájdu najviac hrdinov Dobšinského rozprávok.
Bratislava, marec 2011
Mestská knižnica v Bratislave

