
Mesto Michalovce  

Nové knihy pre našich čitateľov podpora vo výške 300 €.  

Vlastné zdroje vynaložené na spolufinancovanie projektu vo výške 19,41 €.  

Cieľom projektu bolo zabezpečiť vzdelávacie, informačné a relaxačné potreby čitateľov a 

návštevníkov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach. Projekt bol 

schválený. Z finančnej dotácie vo výške 300,- boli zakúpené nové knihy do knižnice - 

slovenská a zahraničná literatúra pre deti, mládež a dospelých a náučná literatúra pre deti, 

mládež a dospelých. Projekt bol prínosom pre skvalitnenie služieb knižnice a rozšírenie 

knižného fondu.  

 

Fond na podporu umenia                                                                                                                               
Nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a 

kreatívneho priemyslu.                                                                                                                                            

Fond v roku 2016 podporil projekt Obnova a doplnenie regálov vo výške 7 500 €. Vlastné 

zdroje vynaložené na spolufinancovanie projektu 539,00 €. Cieľom projektu bolo obnovenie 

a doplnenie knižných regálov v knižnici. Zakúpením nových regálov sme zabezpečili 

bezpečnosť, zvýšili estetickosť a kultúrnosť prostredia pre čitateľov, návštevníkov a 

zamestnancov knižnice. Nové knižné regály sú umiestnenie na študovni, regionálnom 

oddelení a centrálnej evidencií prepojenej s detským náučným oddelením. Projekt bol 

realizovaní od júna 2016 do decembra 2016.   
 

 

Fond na podporu umenia  

Nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a 

kreatívneho priemyslu.  

Fond podporil projekt Čítame všetci vo výške 7 100 €.  

Vlastné zdroje vynaložené na spolufinancovanie projektu 571,60 €.  

Cieľom projektu bolo zabezpečiť vzdelávacie, relaxačné a informačné potreby čitateľov, 

návštevníkov a potencionálnych používateľov Zemplínskej knižnice G. Zvonického a jej 

pobočiek. Kúpou kníh sme zatraktívnili knižný fond pre čitateľov a návštevníkov knižnice a 

jej pobočiek. Projekt bol schválený. Z finančnej dotácie vo výške 7 100€ boli zakúpené nové 

knihy v počte 832 – slovenská a zahraničná literatúra pre deti, mládež a dospelých a náučná 

literatúra pre deti, mládež a dospelých. Projekt bol realizovaní od júla 2016 do apríla 2017. 

 
 
Fond na podporu umenia                                                                       

Nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a 

kreatívneho priemyslu 

podporil projekt „Čítajme a tvorme v knižnici“ grantom v celkovej hodnote 1 500 €. Vlastné 

zdroje ZKGZ  vynaložené na spolufinancovanie projektu boli v hodnote 104,82 €. Cieľom 

projektu bolo pripraviť kultúrne podujatia spojené s knihou, stretnutia s autormi, zabezpečiť a 

podporiť tak čítanie detí, mládeže, dospelých, ale aj skvalitniť vzdelávacie, informačné 

potreby čitateľov, návštevníkov a zamestnancov Zemplínskej knižnice G. Zvonického. Bolo 
zorganizovaných 7 stretnutí s autormi, 2 stretnutia s významnými, zaujímavými osobnosťami 

kultúrneho a spoločenského života, 1 seminár pre učiteľov ZŠ a SŠ, 1 seminár pre 

zamestnancov, pre deti bábkové predstavenie – Bábkové divadlo Košice a 8 tvorivých dielní 

pre detí základných škôl. Plánované podujatia a aktivity boli zamerané na podporu čítania a 

zlepšenia kvality práce zamestnancov knižnice. Projekt bol schválený a realizovaný od 21. 09. 

2016 do 11.04.2017. 


