
V roku 2012 

 

Ministerstvo kultúry 

Podporené projekty                                                                                                                                                           

- Kultúrne poukazy podpora vo výške 1 527 € (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.  

 

- Knihy pre našich čitateľov podpora vo výške 5 000 €                                                                      

Vlastné zdroje vynaložené na spolufinancovanie projektu vo výške 595,83 €.                        

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

potenciálnych návštevníkov knižnice, vrátane študentov pobočiek vysokých škôl na území 

mesta Michalovce.Z finančnej dotácie MK SR  bolo zakúpených 539 knižničných jednotiek. Za 

uvedené finančné prostriedky bola nakúpená slovenská literatúra, klasická aj súčasná, 

prekladová, náučná, encyklopedická a slovníková z kníhkupectiev a od distribútorov na 

území Slovenskej republiky. Knižničné jednotky v počte 539 kusov boli zaevidované do fondu 

ZKGZ a sú prístupné verejnosti vo voľnom výbere na jednotlivých oddeleniach knižnice. Knihy 

určené pre študentov vysokých škôl na území mesta Michalovce sú vo fonde pobočky 

knižnice na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.  

 

- Pomôžme nezamestnaným podpora vo výške 3 800 €                                                          

Cieľom projektu bolo vytvoriť v knižnici neformálny priestor, ktorý by bezplatne využívali 

nezamestnaní obyvatelia mesta a okresu Michalovce, či už na vyhľadávanie pracovných 

ponúk prostredníctvom internetu, vyhľadávaním informácií o zamestnávateľoch, na 

prípravu, spracovanie a vytlačenie žiadostí o zamestnanie a ďalšej dokumentácie, resp. na e-

mailovú komunikáciu so zamestnávateľmi. Pri realizácii projektu úzko spolupracujeme s 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach na príprave stretnutí s 

potenciálnymi zamestnávateľmi, stretnutí s psychológom a príprave rekvalifikačných kurzov 

zameraných na získavanie počítačovej gramotnosti. Z dotácie boli zakúpené pracovné stanice 

a interaktívna tabuľa. 

 

 



Mesto Michalovce 

 

Podporený projekt                                                                                                                                                                    

- Teodor Jozef Mousson podpora vo výške 900 €                                                                                     

Vlastné zdroje vynaložené na spolufinancovanie projektu vo výške 294 €.                                          

Cieľom projektu bolo vydanie personálnej výberovej bibliografie Teodora Jozefa Moussona, 

významného maliara Zemplína. V roku 2011 uplynulo 100 rokov od jeho príchodu do 

Michaloviec. Pri príležitosti tohto výročia bol pripravený celý rad zaujímavých podujatí. Na 

ich príprave sa podieľali všetky kultúrne zariadenia v meste. V roku 2012 si pripomíname 100 

rokov od jeho prvej samostatnej výstavy a práve pri tejto príležitosti bola vydaná personálna 

bibliografia.  Obsahovo je zameraná na život a dielo maliara - biografické kalendárium, štúdie 

a články, ktoré boli o ňom uverejnené v tlači, monografie a katalógy jeho výstav, zoznam 

reprodukovaných diel a.i. Publikácia je doplnením monografie, ktorá vyšla o T. J. Moussonovi 

v roku 2011. Publikácia bola zaradená do knižničného fondu a je prístupná verejnosti. 

 

 

 

 

 

 


