Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2012
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ÚVOD
Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického je verejnou kniţnicou, ktorá plní úlohu mestskej aj
regionálnej kniţnice. V jej pôsobnosti sú kniţnice dvoch okresov - Michalovce a Sobrance.
Zároveň supluje vysokoškolské kniţnice pre dve pobočky vysokých škôl, ktoré pôsobia v meste.
V súlade so zákonom NR SR č. 183/2000 o kniţniciach je kultúrnou, vzdelávacou
a informačnou inštitúciou, ktorá zhromaţďuje, spracováva a sprístupňuje dokumenty
a informácie z vlastných a iných zdrojov.
Nad rámec funkcie mestskej kniţnice plní najmä tieto úlohy :
- po začlenení medzi kniţnice KIS3G a s vyuţitím celoslovenského kniţničného
systému Virtua poskytuje sluţbu MVS aj pouţívateľom ostatných kniţníc na
Slovensku
- sprístupňuje internet pouţívateľom kniţnice aj širokej verejnosti bezplatne a tým umoţňuje
vyuţitie externých informačných zdrojov
- v spolupráci s Kniţnicou Mateja Hrebendu v Levoči zabezpečuje pre nevidiacich
a slabozrakých výmenné súbory zvukových dokumentov
- odborne spracováva a sprístupňuje súbeţnú regionálnu bibliografiu
- spracováva štatistiku o verejných kniţniciach - profesionálnych a neprofesionálnych
- v okresoch Michalovce a Sobrance
- koordinuje a poradensky usmerňuje obecné a mestské kniţnice v okresoch Michalovce a
Sobrance
- na základe zmluvných vzťahov zabezpečuje doplňovanie kniţničných fondov týchto
kniţníc.

1. RIADENIE KNIŽNICE

1.1 Účtovníctvo
Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického je rozpočtovou organizáciou KSK Košice.
V rámci pilotného projektu KSK Košice prešla od 1. januára 2005 naša kniţnica v rámci
účtovníctva na systém štátnej pokladnice.
Záver : priebeţná realizácia úloh s tým spojených
Zodpovedá : Riaditeľka kniţnice a vedúci útvarov
1.2 Právne predpisy
V súlade so zákonmi, vyhláškami a nariadeniami NR SR sledovať a zabezpečovať
dodrţiavanie právnych predpisov, ktoré sa týkajú činnosti kniţnice.
Zodpovedá : Riaditeľka kniţnice a vedúci útvarov
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1.3 Porady
Prostredníctvom porád :
a) vedenia - informovať o aktuálnych úlohách, v rámci kompetencií prijímať
riešenia a rozhodnutia a kontrolovať úlohy vyplývajúce z plánu a porád
b) pre všetkých pracovníkov - informovať pracovníkov kniţnice o aktuálnych
úlohách a kontrolovať zadané úlohy pre jednotlivcov a oddelenia
c) útvarov - informovať pracovníkov kniţnice o aktuálnych úlohách s
konkrétnym uloţením podmienok na ich realizáciu
Zodpovedá : Riaditeľka kniţnice a vedúci útvarov

1.4 Financie
Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického je rozpočtovou organizáciou, ktorá môţe
získavať financie na svoju prevádzku :
a) pridelením z rozpočtu KSK Košice
b) sponzorskými darmi
c) prostredníctvom projektov
Zodpovedá : Riaditeľka kniţnice a vedúci útvarov

2. ŤAŽISKOVÉ ÚLOHY
Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického si na rok 2012 stanovuje tieto ťaţiskové úlohy
2.1. V spolupráci s:
a) Zemplínskym múzeom, Maticou Slovenskou a O.z.Priatelia Zemplína pripravuje
podujatia:
- Zemplín –trikrát v dejinách času beseda o publikáciách (Zemplínske múzeum,
Občianske zdruţenie Priatelia Zemplína)
- Personálna bibliografia J. T. Moussona – prezentácia (Zemplínske múzeum, MS)
- Vydanie personálnej bibliografie Fugu (MS)
b) Občianskymi zdruţeniami I4U a Maranatha o.s.:
- Biblia včera, dnes a zajtra, Biblia očami Rembrandta
c) Českým centrom:
- Výstava „Krtko“ (Obrázky Zděnka Milera)
- Noc literatúry - Medzinárodné podujatie
d) Besedy:
- so spisovateľkou Helenou M. Sigullovou spojenou s krstom knihy “Povesti a báje
z pradávneho Zemplína“
- so spisovateľkou Mgr. Annou Garbinskou spojenou s krstom knihy „Matúšov
zlatý poklad“
- s cestovateľom Ľ. Motyčkom a meteorológom Petrom Jurčovičom
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e) Literárnu jednokolovú súťaţ:
- Zvonického literárne dni - prednes poézie a prózy regionálnych autorov
f) Výstavu:
- Najkrajšie české a slovenské detské knihy (Medzinárodný dom umenia
BIBIANA)
g) Podujatie
- Deň otvorených dverí
Zodpovední : Riaditeľka a vedúci útvarov
2.2. Pri príprave podujatí spolupracovať s Mestským kultúrnym strediskom v Michalovciach,
Zemplínskym múzeom, Hvezdárňou a Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach
Zodpovední : Riaditeľka a vedúci útvarov
2.3.Zabezpečiť informovanosť verejnosti o činnosti kniţnice a o pripravovaných podujatiach
vo všetkých dostupných médiách – rozhlas, regionálne noviny, regionálna televízia, webová
stránka kniţnice.
Zodpovední : Riaditeľka a vedúci útvarov

3. KNIŽNIČNÝ FOND
3.1 Získavanie finančných prostriedkov
V rámci svojich kompetencií samostatne prípadne v spolupráci s vedením kniţnice
získavať finančné prostriedky na nákup literatúry (projekty, sponzori a podobne).
Zodpovedá : Riaditeľka a regionálne oddelenie
3.2 Novinky na knižnom trhu
Prostredníctvom tlače, ponúk na internete alebo priamo adresovaných ponúk sledovať
novinky na kniţnom trhu a zabezpečovať ich výber pre kniţnicu.
Zodpovedá : Regionálne oddelenie, pracovníci ÚKIS
3.3 Prehodnocovanie a doplňovanie fondu
V súlade s finančnými moţnosťami kniţnice doplňovať (resp. vyraďovať) kniţničný
a informačný fond, vyhodnotiť doplňovanie v predchádzajúcom roku a hľadať nové riešenia
pre nákup aktuálnej literatúry podľa poţiadaviek čitateľskej verejnosti. Stanoviť kritéria pre
doplňovanie literatúry.
Zodpovedá : Regionálne oddelenie, členovia akvizičnej komisie
3.4 Periodická tlač
V rámci svojich kompetencií a skvalitnenia sluţieb pre čitateľov kaţdoročne
prehodnocovať odber periodickej tlače.
Zodpovedá : M. Koribaničová, M. Hrehovčíková, J. Mrázová
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3.5 Stratené knižničné jednotky
V prípade straty kniţničných jednotiek postupovať podľa platného kniţničného
a výpoţičného poriadku ZKGZ.
Zodpovedá : Regionálne oddelenie

3.6 Vyraďovanie literatúry
Pri vyraďovaní literatúry postupovať podľa vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 421/2003
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a
revízii kniţničného fondu v kniţniciach v zmysle platných predpisov.
Zodpovedá : Regionálne oddelenie

4. BIBLIOGRAFICKÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ
4.1 Excerpcia článkov
V rámci bibliografickej koordinácie kniţníc Košického a Prešovského kraja excerpovať
z určených titulov periodickej tlače : Misionár, Don Bosco dnes a Prameň.
Zodpovedá : Regionálne oddelenie
4.2 Excerpcia regionálnej tlače
Pre potreby našej kniţnice excerpovať regionálnu tlač : Misionár, Don Bosco dnes, Noviny
Zemplína (on line), Zemplínsky Korzár, Michalovský Korzár, Michalovčan, Bell noviny,
Budkovčan, Pozdišovské čriepky, Naše mesto Stráţske, Prameň
Zodpovedá : Regionálne oddelenie
4.3 Excerpcia v rámci celého Slovenska
Pre potreby širokej verejnosti – celého Slovenska excerpovať týţdenník: Slovenka
Zodpovedá : Regionálne oddelenie
4.4 Albumy regionálnych osobností, regionálnych udalostí a o Zemplínskej knižnici
Gorazda Zvonického
Výstriţkové albumy v klasickej výstriţkovej podobe boli ukončené ku koncu roka 2009.
Od roku 2010 sa spracovávajú len v elektronickej podobe.
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Výstriţkové albumy regionálnych osobností a o Zemplínskej kniţnici GZ sa priebeţne naďalej
dopĺňajú v klasickej výstriţkovej podobe.
Zodpovedá : Regionálne oddelenie
4.5 Fond regionálnej literatúry
Naďalej pokračovať v budovaní a rozširovaní fondu regionálnej literatúry.
Zodpovedá : Regionálne oddelenie
4.6 Rozšírenie činnosti oddelenia
Spracovať profily významných regionálnych osobností (ich ţivot a tvorbu) na CD,
s moţnosťou prezentácie na informatických prípravách pouţívateľov.
Zodpovedá : Regionálne oddelenie
4.7. Spolupráca s obecnými úradmi
Nadviazať spoluprácu s obecnými úradmi v okresoch Michalovce a Sobrance a tým
zabezpečiť dodávanie vydávanej regionálnej literatúry ako povinného výtlačku do ZKGZ.
Zodpovedá : Regionálne oddelenie a Úsek metodiky

5. EDIČNÁ ČINNOSŤ
5.1.

Komentár k výkazom o činnosti mestských a obecných kniţníc za rok 2010 za okresy
Michalovce a Sobrance
Zodpovedá : K. Smoľaková, Mgr. E.Lačná

5.2.

Aktualizácia webovej stránky kniţnice.
Zodpovedá : J. Váradyová, Mgr. E. Lačná

5.3.

V zmysle zákona č.546/2010 z 9.decembra 2010 s účinnosťou od 1.januára 2011
zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na Internete
Zodpovedá : Ing. D. Luteranová, Mgr. E.Lačná

5.4.

Vydávanie záloţiek a odporúčajúcich bibliografií na propagáciu kniţnice
a k podujatiam
Zodpovedá : pracovníci ÚKIS

5.5.

Výberová personálna bibliografia o maliarovi Zemplína J.T. Moussonovi
Zodpovedá : Mgr. E. Lačná

5.6.

Vydanie personálnej bibliografie Mons. Františka Fugu
Zodpovedá: regionálne odd.
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6. METODICKÁ ČINNOSŤ
Obsahové zameranie metodickej činnosti bude vychádzať z konkrétnych potrieb obecných
kniţníc okresov Michalovce a Sobrance, ako aj z koncepcie činnosti obsiahnutej v Pláne činnosti
na rok 2012.

6.1 Metodická služba
Poskytovať metodickú a poradenskú sluţbu kniţniciam okresov Michalovce a Sobrance.
Zodpovedá : K. Smoľaková, A. Horná
6.2 Osobné návštevy

-

Formou osobných metodických návštev v kniţniciach a na obecných úradoch,
ako aj formou konzultácií poskytovať metodickú a poradenskú pomoc pri :
jednotnej kniţničnej technike,
ochrane kniţničného fondu, revízii, delimitácii a vyraďovaní,
plánovaní, príprave a organizačnom zabezpečení kultúrnych podujatí a besied,
pri práci s regionálnou literatúrou, bibliografickými materiálmi a moţnosťami ich vyuţitia
v kniţnici,
základnej orientácii o moţnostiach uchádzať sa prostredníctvom projektov o finančné
prostriedky na činnosť kniţnice,
pri výbere softvéru na automatizáciu kniţničnej agendy,
obnoviť činnosť zrušených kniţníc v okresoch Michalovce a Sobrance.
Zodpovedá : K. Smoľaková, A. Horná
6.3 Doplňovanie literatúry
Na základe dohôd s obecnými úradmi realizovať doplňovanie literatúry do
kniţničných fondov obecných a mestských kniţníc v okrese Michalovce a Sobrance
Zodpovedá : M. Koribaničová
6.4 Pracovné porady
Pripraviť a organizačne zabezpečiť pracovné porady a školenia pre knihovníkov okresov
Michalovce a Sobrance.
Zodpovedá : K. Smoľaková, Mgr. Lačná

7. AUTOMATIZÁCIA
Konkrétne aktivity :
Pravidelne sa zúčastňovať a aktívne sa podieľať na poradách pracovných skupín v SNK v Martine
– pracovná skupina pre výpoţičné sluţby, pracovná skupina pre katalogizáciu
Zodpovedá : Mgr. E. Lačná
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Aktívne sa podieľať na spracovaní digitalizovaných regionálnych periodík v spolupráci so SNK
Martin.
Zodpovedá: Mgr. Lačná

8. ČITATELIA
Plán čitateľov na rok 2012
Rok 2011

I. polrok 2012

II. polrok 2012

Spolu 2012

CE dospelí

3 800

2 400

1 400

3 800

CE deti

2 700

1 600

1 100

2 700

Spolu

6 500

4 000

2 500

6 500

Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického poskytuje pre všetkých záujemcov
informatické prípravy, ktorých obsahom je vysvetlenie činností a sluţieb, ktoré kniţnica
poskytuje.

9. VÝPOŽIČKY
Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického je verejnou kniţnicou, ktorá plní úlohu
mestskej aj regionálnej kniţnice. V súlade s koncepciou kniţnice a zákonmi platnými v SR
poskytujeme našim čitateľom :
- základné výpoţičné sluţby bibliografické a informačné sluţby a to z vlastných fondov a
informačných databáz ako aj z cudzích (formou MVS, internetu, rešerší a podobne).
Z niţšie uvedených tabuliek vyplýva, ţe plán absenčných a prezenčných výpoţičiek na rok 2012
bol zníţený z dôvodu dlhodobého a nedostatočného financovania nákupu nových kníh
a časopisov.

Plán - výpožičky absenčné 2012

Spolu

Rok 2011
skutočnosť

I. polrok 2012

II. polrok 2012

Spolu 2012

110446

57 300

56 500

113800
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Plán - výpožičky prezenčné 2012
Rok 2011
skutočnosť
42024

Spolu

Plán výpožičiek na rok 2012 :
Absenčné

133 800

Prezenčné

75 820

Spolu

209 620

I. polrok 2012

II. polrok 2012

Spolu 2012

32 850

22 970

55820
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PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2012
Termín

13.01.2012

20.01.2012

20.01.2012
30.01. –
16.02.2012
14.02.2012
22.02.2012 31.03.2012
22.02.2012

-.02.2012

Miesto
konania

Spoluorganizátor

Zodpovedný

ZKGZ
Michalovce

Zemplínske
múzeum, O.z.
Priatelia Zemplína

Bibliografické odd.

Názov podujatia

Zemplín –trikrát
v dejinách času beseda o
publikáciách
Ako sa zbaviť brušného
tuku a spevniť si postavu
stretnutie s odb.trénorom
pre ţeny p. Šleisom
Šaliansky Maťko - súťaţ
v prednese slovenských
povestí okresné kolo
Biblia včera, dnes
a zajtra,
Biblia očami
Rembrandta
Svätý Vojtech - prednáška
Výstava „Krteček“
(Obrázky Zdenka
Milera)
Stretnutie s odborným
trénerom pre ţeny p.
Šleisom
Beseda so spisovateľkou
Helena M. Sigullová
(Povesti a báje
z pradávneho Zemplína)

ZKGZ
Michalovce

Náučné odd.

Malá sála
MsKS

MS pobočka
Mi,MsKS

Detské odd.

ZKGZ
Michalovce

I4U o.z.
Maranatha o.s.

Všetky odd.

ZKGZ
Michalovce

Český spolok
Michalovce

Náučné odd.

ZKGZ
Michalovce

České centrum

Detské odd.

ZKGZ
Michalovce

Náučné odd.

ZKGZ
Michalovce

Náučné (Ču)

Vesmír ako ho nepoznáte

ZKGZ
Michalovce

Hvezdáreň

Hrehovčíková,
Mrázová

-.02.2012

Haydnparáda – 280 r.
narodenia skladateľa

ZKGZ
Michalovce

ZUŠ, ZŠ

Feňáková

-02.2012

Lukáš Mano beseda Stretnutie literárneho
klubu Čriepky

ZKGZ
Michalovce

Členovia klubu GĽŠ
a GPH

Mrázová

-.02.2012

Valentín – tvorivá dieľňa

I. ZŠ T.J.
Moussona

I.ZŠ

Ondová

-.02.2012

Valentínska kvapka krvi

ZŠ, II. stupeň

Ondová

-.03.2012

Pavol Dobšinský – ţivot a
tvorba

ZŠ

Ondová

-.03.2012

Hrebendove nezábudky –
prezentácia jeho ţivota

ZKGZ
Michalovce

Pradová,
PaedDr. Begová

16.03.2012

Deň ľudovej rozprávky –

ZKGZ
Michalovce

VI. ZŠ Michalovce

Bc.Majvitorová
Hovancová

Vítanie jari – tvorivá
dielňa

ZKGZ
Michalovce

ZUŠ

Jakubová

20.02.2012

-.03.2012
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Týždeň slovenských knižníc
Marec Apríl

Týždeň slovenských
knižníc – maratón
podujatí pre širokú
verejnosť

ZKGZ
Michalovce

Spolok slovenských
knihovníkov,
Slovenská asociácia
knižníc

-.03.2012

Aj my vieme básničkuprednes básničiek

ZKGZ
Michalovce

Varadyová

-.03.2012

Kráľ čitateľov pre najakt.
detských čitateľov víťaz
postupuje do celosl. kola

ZKGZ
Michalovce

Bc.Majvitorová
Hovancová
Jakubová

-.03.2012

Mgr. Anna Garbinskákrst knihy „Matúšov
zlatý poklad“ spojený s
besedou so
spisovateľkou

ZKGZ
Michalovce

Mrázová

29.03.2012

Beseda s cestovateľom
Ľ. Motyčkom
a meteorológom Petrom
Jurčovičom

ZKGZ
Michalovce

Náučné
Čuhaničová,Farbarová

01.04. –
02.04. 2012

Noc s Andersenom –
medzinárodné podujatie
ČR, Poľsko,Slovinsko
PaedDr.Ján Pochanič
beseda o tvorbe spojená s
autogramiádou

ZKGZ
Michalovce

-.04.2012

Za zdravý ţivot na Zemi
(ochrana prírody

ZKGZ
Michalovce

Naučné (Ču)

-.04.2012

Martin Kukučín – ţivot
a dielo učiteľa, lekára a
spisovateľa

ZKGZ
Michalovce

Mgr. Holonič

-.04.2012

Stretnutie členov
literárneho klubu Čriepky

ZKGZ
Michalovce

-.04.2012

Veľká noc – zvyky
Veľkej noci

VII. ZŠ

Ondová

-.04.2012

Veľká noc – zvyky
Veľkej noci

V. ZŠ

Ondová

16.05.2012

Noc literatúry Medzinárodné podujatie

Pamätná
izba
Zvonického
Močarany

-.05.2012

Zvonického literárne dni
prednes poézie a prózy
regionál. Autorov
(jednokolová súťaž)

ZKGZ
Michalovce

Kniţnica sa premení
na rozprávkový
dom,

Členovia klubu

České centrum

Všetky odd.

Jakubová
Bc.Majvitorová
Hovancová
Pradová

Mrázová

Všetky odd.

Jakubová
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Má - jún
-.06.2012
-.06.2012

Somár, stará mama a iné
hud. nástroje (poznávame
hud. nástroje)
Prezentácia súťaţných
dvojíc psíček a mačička
Za poznaním do lesa

27.06.2012

Deň otvorených dverí

-.06.2012

Krajský šachový turnaj

-.06.2012
-.06.2012

Postavy slovenskej
histórie
Stretnutie členov
literárneho klubu Čriepky

-.06.2012

Rozlúčka s kniţnicou

09.-13.07.
.2012

Kniholand –
letný čitateľský tábor pre
deti

ZKGZ
Michalovce
ZKGZ
Michalovce
Les vo
Vinnom
ZKGZ
Michalovce
ZKGZ
Michalovce
ZKGZ
Michalovce
ZKGZ
Michalovce
I. ZŠ T.J.
Moussona

Feňáková
Jakubová
Lesní pedagógovia

Všetky odd.
Únia nevidiacich
a slabozrakých MI

Náučné odd.
Farbarová

Členovia klubu

Mrázová
Ondová
Jakubová
Bc.Majvitorová
Hovancová
Pradová

ZKGZ
Michalovce a
okolie
Domov
sociálnych
sluţieb
Michalovce
ZKGZ
Michalovce

Jakubová

Únia nevidiacich
a slabozrakých MI

Feňaková

ENTREÉ OZ pri
ZKGZ Michalovce

Členovia OZ ENTREÉ

ZKGZ
Michalovce

Zemplínske
múzeum, MS

Regionálne odd.

Stretnutie členov
literárneho klubu Čriepky

ZKGZ
Michalovce

Členovia klubu

Mrázová

-.09.2012

Ţivot a tvorba E.
Presleyho

ZŠ

Ondová

-.09.2012

Tvorivá dielňa – jesenná
výzdoba kniţnice

V. ZŠ

Ondová

-.08.2012

Sme jední z vás

-.08.2012

Kniholand – letný
čitateľský tábor pre deti

-.09.2012

Personálna bibliografia
J.T.Moussona prezentácia

-.09.2012

-.10.2012

19.10.2012
-.10.2012
-.10.2012

Prezentácia zo ţivota
slabozrakých a
nevidiacich
Mesiac úcty k starším –
stretnutie dôchodcov,
zamestnancov kniţnice
Záloţka do knihy spája
školy
Záloţka do knihy spája
školy

-.10.2012

Záţitkové čítanie - beseda

-.10.2012

Králi ducha – Janko Kráľ

-.11.2012

Vydanie personálnej
bibliografie Mons. Fugu

ZKGZ
Michalovce

Únia nevidiacich,
Základné školy MI

Odd. pre deti

ZKGZ
Michalovce

Mrázová

I.ZŠ T.J.
Moussona

Ondová

VII. ZŠ

Ondová

Domov
dôchodcov
ZKGZ
Michalovce
ZKGZ
Michalovce

Ondová, Pradová
Pradová
MS

Regionálne odd.
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Stredoveká astronómia
(Koperník, Kepler,
Galileo, Bruno, Brahe);

ZKGZ
Michalovce

Hvezdáreň

-.11.2012

Stretnutie členov
literárneho klubu Čriepky

ZKGZ
Michalovce

Členovia klubu

Mrázová

-.11.2012

Haloween v kniţnici

ZKGZ
Michalovce

O.z. Priatelia Múzy

Bc.Majvitorová
Jakubová
Hovancová

-.11.2012

Haloween v kniţnici

V.ZŠ

Ondová

-.11.2012

Zamyslenie sa nad
zmyslom ţivota

ZKGZ
Michalovce

Hrehovčíková

-.11.2012

Zimná výzdoba kniţníc

V.ZŠ

Ondová

Dotyky s literatúrov

ZKGZ
Michalovce

-.12.2012

Mikulášske prekvapenie

V.ZŠ

11.12.2012

Výstava – Najkrajšie
české a slovenské detské
knihy

ZKGZ
Michalovce

Medzinárodný dom
Detské odd.
umenia BIBIANA

13.12.2012

2012 – Koniec sveta?

ZKGZ
Michalovce

Hvezdáreň

Čuhaničová, Farbarová

-.12.2012

Vianočná rozprávka
(dramatoterapia)

ZKGZ
Michalovce

klienti Domova
sociálnych sluţieb
Anima.

Bc.Majvitorová,
Hovancová

-.12.2012

Vianočná pohľadnica,
vianočné zvyky

I.ZŠ T.J.
Moussona

Ondová

-.12.2012

Vianočná pohľadnica,
vianočné zvyky

VII.ZŠ

Ondová

-.12.2012

Snehová vločka –
prezentácia detí MŠ v
prednese

MŠ
Michalovce

Jakubová

-.12.2012

Mikuláš – Deti deťom
(recitácie, dramatizácia,
tvorivé čítanie) Stretnutie
znevýhod. detských
pouţívateľov so zdravými

-.11.2012

Nov. - Dec.

ZKGZ
Michalovce

Únia nevidiacich +
Domov soc sluţieb

Náuč.odd. (FA)

Majvitorová Feňáková
Ondová

Špeciálna ZŠ a ZŠ

Bc.Majvitorová,
Jakubová,
Hovancová
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Podujatia konané priebežne počas roka
Informatické prípravy pre pobočky Vysokých škôl v Michalovciach

Bc.Majvitorová

Ako písať seminárne a záverečné práce, norma ISO 690 (štandardy)

Bc.Majvitorová

Vyhľadávanie informácií v katalógoch slovenských kniţníc,
zahraničné databázy plnotextových článkov a kníh , technické, vedecké informácie

Bc.Majvitorová

Informatické prípravy a exkurzie v kniţnici

Všetky oddelenia

Záţitkové čítania pre ţiakov I. stupňa a MŠ podľa poţiadaviek z doteraz
pripravených kníh: Maťko a Kubko, Rozprávky o psíčkovi a mačičke,
O snehuliakovi s horúcim srdcom, Krtko

Bc.Majvitorová,
Hovancová,
Jakubová

Podujatia pre znevýhodnených používateľov knižnice
Dotyky s literatúrou
- pre nevidiacich a slabozrakých pouţívateľov. Spolupráca s Úniou nevidiacich
a zrakovo postihnutých.
Realizácia podujatia: podľa záujmu cyklus podujatí, napr. Dotyky s poéziou,
Stretnutie so spisovateľom, Muzikoterapia,
O Guľkovi Bombuľkovi (tvorivé, záţitkové čítanie)
- podujatie pre rómske deti, ktorého cieľom je motivácia znevýhodnených skupín
čitateľov prostredníctvom aktivít tvorivého čítania
Realizácia podujatia: v Týţdni slovenských kniţníc, popr. cyklus podujatí.
Vianočná rozprávka (dramatoterapia)
- spolupráca s klientmi Domova sociálnych sluţieb Anima.
V prípade záujmu aj Tvorivé dielne pre handicapovaných klientov v spolupráci
s Domovom dôchodcov (speváckym súborom Klubovanka), Základnou umeleckou
školou.

Bc.Majvitorová

Bc.Majvitorová

Bc.Majvitorová

Občianske združenie ENTRÉE pri ZKGZ v Michalovciach

V spolupráci s občianskym zdruţením ENTRÉE pri ZKGZ v Michalovciach Priebeţne počas roka kniţnica
spolupracuje pri príprave a usporadúvaní besied, stretnutí, kurzov a rôznych iných podujatí.

V Michalovciach 17.2.2012
PhDr. Alena Vasiľová
riaditeľka ZKGZ
Michalovce

