V roku 2013

Karpatská nadácia
Podporený projekt
- Kde sa sejú knihy podpora vo výške 2 964 €
Cieľom projektu je rozšíriť a zatraktívniť knižničný fond, obohatiť ho o tituly, ktoré dnešné
deti hľadajú a ktoré ich priťahujú - modernú literatúru, v ktorej si deti budú listovať tak radi,
ako na internete. Aby sa deti cítili príjemnejšie a radi chodili do knižnice, zatraktívniť
priestory, zmeniť ich na útulné a trendové zároveň. Doba trvania projektu : do 31.10.2013
Karpatská nadácia je unikátna regionálna nezisková organizácia, ktorá ako jediná na
Slovensku pôsobí predovšetkým na území východného Slovenska - košického a prešovského
kraja. Poslaním programu Otvorená knižnica je posilniť pôvodnú funkciu verejných a
školských knižníc na východnom Slovensku a zmeniť ich na otvorený komunitný priestor s
ponukou atraktívnych služieb pre rôzne cieľové skupiny s dôrazom na mladú generáciu.
Ciele programu
• Podporiť transformáciu existujúcich verejných knižníc na otvorené priestory, ktoré okrem
svojej pôvodnej funkcie slúžia ako miesto stretávania (komunitné centrá).
• Podporiť zatraktívnenie školských knižníc pre detského a mládežníckeho návštevníka a
rozšírenie ich činnosti o nové programy smerom k aktívnejším programom.
• Vytvoriť priestor pre aktívne zapájanie sa užívateľov knižničných služieb do prípravy a
realizácie programov knižnice určených pre verejnosť.
• Podporiť rozširovanie knižničného fondu o aktuálne a atraktívne publikácie a periodiká.
• Popularizovať čítanie.

Ministerstvo kultúry
Podporené projekty
- Kultúrne poukazy podpora vo výške 1 453 € (počet vyzbieraných kultúrnych poukazov)
Projekt bol určený pre cieľovú skupinu žiakov a pedagogických zamestnancov. Účelom
projektu je sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom základných a stredných škôl a
pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl. Umožnenie platenia členského
pomocou kultúrnych poukazov. Gestor programu je sekcia kultúrneho dedičstva
Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky. Počet kultúrnych poukazov pre jednotlivé kultúrne
zariadenia bol limitovaný zo strany MK SR.

- Povedz mi čo čítaš podpora vo výške 5 000 €
Vlastné zdroje vynaložené na spolufinancovanie projektu vo výške 493,30 €.
Gestorom programu bola sekcia kultúrneho dedičstva MK SR.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť vzdelávacie a informačné potreby čitateľov a
potencionálnych čitateľov. Projekt bol realizovaný v mesiacoch jún – december 2013. Z
finančných prostriedkov boli zakúpené slovenské a zahraničné tituly krásnej a náučnej
literatúry pre detských a dospelých čitateľov a návštevníkov knižnice. Knihy boli zakúpené z
kníhkupectiev na území Slovenska. Tento projekt výrazne prispel k doplneniu a rozšíreniu
knižného fondu kvalitnou a žiadanou literatúrou.

- Obnova a doplnenie technického vybavenia knižnice podpora vo výške 2 000 €
Vlastné zdroje vynaložené na spolufinancovanie projektu vo výške 280,50 €.
Gestorom programu bola sekcia kultúrneho dedičstva MK SR.
Cieľovou skupinou boli odborní zamestnanci Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v
Michalovciach a v konečnom dôsledku aj čitatelia knižnice. ZKGZ od roku 2004 vstúpila do
spoločného projektu KIS3G a od roku 2006 využíva knižno – informačný systém Virua.
Obnovenie a doplnenie technického vybavenia knižnice, konkrétne centrálnej evidencie a
výpožičných oddelení pre detí a dospelých novými výkonnejšími pracovnými stanicami a
snímačmi čiarového kódu bolo nevyhnutné .

Nadácia Slovenskej sporiteľne ERSTE Privatebanking
Podporený projekt
- Gorazd Zvonicky – známy/neznámy podpora vo výške 700 €
Stredometrážny film o Gorazdovi Zvonickom. 29.6.2013 uplynulo 100 rokov od narodenia
Gorazda Zvonického (vl. menom Andrej Šándor), kňaza, básnika, prekladateľa, pedagóga,
rodáka z nášho regiónu. Pri tejto príležitosti sa ZKGZ v Michalovciach uchádzala o príspevok
na rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt od Nadácie Slovenskej sporiteľne - otvorený grantový
program 2013. Získané prostriedky boli použité na zhotovenie scenára a réžie k
stredometrážnemu životopisnému dokumentárnemu filmu o živote, diele, národnom cítení,
patriotizme a odkaze tejto významnej osobnosti.
Cieľovou skupinou projektu je literárna obec, odborná verejnosť a rodáci. G. Zvonický dlhé
roky pôsobil v exile, predpokladáme aj celoslovenskú odozvu a záujem o myšlienky tohto
národovca. Prezentáciou dosiaľ nepublikovaných myšlienok a fotografií chceme vyvolať
záujem u mladších žiakom.

Mesto Michalovce
Podporený projekt
- V knihách je múdrosť podpora vo výške 300 €
Vlastné zdroje vynaložené na spolufinancovanie projektu vo výške 102,34 €.
Cieľom projektu bolo zabezpečiť relaxačné, vzdelávacie a informačné potreby čitateľov a
používateľov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach predovšetkým detí
do 15 rokov. Projekt bol schválený. Z finančnej dotácie boli zakúpené nové knihy slovenská a zahraničná súčasná literatúra, náučná, encyklopedická a slovníková literatúra.
Projekt bol prínosom pre rozšírenie a aktualizáciu knižného fondu a tým aj skvalitnenie
služieb knižnice mladým čitateľom.

