Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2010

Február 2010
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ÚVOD
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického je verejnou knižnicou, ktorá plní úlohu mestskej aj
regionálnej knižnice. V jej pôsobnosti sú knižnice dvoch okresov - Michalovce a Sobrance.
Zároveň supluje vysokoškolské knižnice pre dve pobočky vysokých škôl, ktoré pôsobia v meste.
V súlade so zákonom NR SR č. 183/2000 o knižniciach je kultúrnou, vzdelávacou
a informačnou inštitúciou, ktorá zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje dokumenty
a informácie z vlastných a iných zdrojov.
Nad rámec funkcie mestskej knižnice plní najmä tieto úlohy :
zabezpečuje medziknižničnú výpožičnú službu pre používateľov
- po začlenení medzi knižnice KIS3G a s využitím celoslovenského knižničného
systému Virtua poskytuje službu MVS aj používateľom ostatných knižníc na
Slovensku
sprístupňuje internet používateľom knižnice aj širokej verejnosti bezplatne a tým umožňuje
využitie externých informačných zdrojov
- v spolupráci s Knižnicou Mateja Hrebendu v Levoči zabezpečuje pre nevidiacich
a slabozrakých výmenné súbory zvukových dokumentov
odborne spracováva a sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu
spracováva štatistiku o verejných knižniciach - profesionálnych a neprofesionálnych
v okresoch Michalovce a Sobrance
- koordinuje a poradenský usmerňuje obecné a mestské knižnice v okresoch Michalovce a
Sobrance
- na základe zmluvných vzťahov zabezpečuje doplňovanie knižničných fondov týchto
knižníc.

1. RIADENIE KNIŽNICE

1.1 Účtovníctvo
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického je rozpočtovou organizáciou KSK Košice.
V rámci pilotného projektu KSK Košice prešla od 1. januára 2005 naša knižnica v rámci
účtovníctva na systém štátnej pokladnice.
Záver : priebežná realizácia úloh s tým spojených
Zodpovedá : Mgr. M. Maruničová, Ing. D.Luteránová, Mgr. E.Lačná, Mgr. S. Holonič
1.2 Právne predpisy
V súlade so zákonmi, vyhláškami a nariadeniami NR SR sledovať a zabezpečovať
dodržiavanie právnych predpisov, ktoré sa týkajú činnosti knižnice.
Zodpovedá : Mgr.M Maruničová, Ing. D.Luteránová, Mgr. E.Lačná, Mgr. S. Holonič
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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 pracovm'kov - informovať pracovníkov knižnice o aktuálnych
úlohách a kontrolovať zadané úlohy pre jednotlivcov a oddelenia
c) útvarov - informovať pracovníkov knižnice o aktuálnych úlohách s
konkrétnym uložením podmienok na ich realizáciu
Zodpovedá : Mgr. M. Maruničová, Ing. D.Luteránová, Mgr. E.Lačná, Mgr. S. Holonič

1.4 Financie
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického je rozpočtovou organizáciou, ktorá môže
získavať financie na svoju prevádzku :
a) pridelením z rozpočtu KSK Košice
b) sponzorskými darmi
c) prostredníctvom projektov
Zodpovedá : Mgr. M. Maruničová, Ing. D. Luteránová, Mgr. E. Lačná, Mgr. S. Holonič

2. STRATEGICKÉ CIELE KNIŽNICE NA ROK 2010
Vychádzajúc z Vízie a strategického plánu KSK do roku 2020 si knižnica stanovuje na rok 2010
tieto strategické ciele :
2.1 V rámci optimalizácie prevádzky kultúrnych zariadení
Špecifický cieľ č.1
Príprava a realizácia projektu letnej čitárne v priestoroch mesta Michalovce
Termín: jún 2010
Špecifický cieľ č.2
Pripraviť stratégiu vzdelávania sa zamestnancov. Zabezpečiť vzdelávanie manažmentu a
personálu (odborné školenia, ECDL). Zapojiť personál do analýzy vzdelávacích potrieb.
Termín: priebežne rok 2010
Špecifický cieľ č.3
V rámci zlepšenia ponuky podujatí a kultúrnych služieb
- pripraviť projekt na zabezpečenie finančných prostriedkov na nákup dennej tlače do letnej
čitárne,
pripraviť program podujatí, ktoré budú zrealizované v letných mesiacoch v letnej čitárni
pre verejnosť,
- spropagovať nové služby knižnice a ponuku podujatí v médiách.
Termín: jún 2010
-
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2.2

V rámci skvalitnenia školského systému v regióne

Špecifický cieľ č. 1
Prieskum vydávania školských časopisov na základných a stredných školách v regióne.
Príprava metodického usmernenia vydávania školských časopisov a príprava plánu stretnutí
študentov s pozvanými osobnosťami, ktoré pôsobia v žurnalistike.
Termín : september 2010

3. ŤAŽISKOVÉ ÚLOHY
Vychádzajúc z Vízie a strategického plánu KSK do roku 2020 si knižnica stanovuje na rok 2010
tieto ťažiskové úlohy :
3.1 Pri príležitosti 85. výročia vzniku knižnice (1.februára 1925) pripraviť
- odborný seminár na celoslovenskej úrovni,
- reprezentačné dvd o histórii a činnosti knižnice
- výberovú bibliografiu autorov píšucich o histórii nášho regiónu
3.2 Zabezpečiť vzdelávanie odborných pracovníkov
- počítačové zručnosti ECDL,
- komunikatívne zručnosti – v spolupráci s OZ Integra.
3.3 Zabezpečiť aktualizáciu knižničného fondu – vypracovať projekt na získanie grantu na
MK SR
3.4 Zabezpečiť informovanosť verejnosti o činnosti knižnice a o pripravovaných podujatiach
vo všetkých dostupných médiách – rozhlas, regionálne noviny, regionálna televízia,
webová stránka knižnice.
3.5 Získavanie finančných prostriedkov
Prostredníctvom projektov a pomocou sponzorských darov získavať finančné prostriedky
na podporu činnosti knižnice :
a) na nákup kníh
b) na realizáciu podujatí
c) na nákup informačných technológií
Zodpovedá : Mgr. M. Maruničová, Mgr. E.Lačná,
3.6 Doplňovanie knižničného fondu
Podľa možností pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu knižnice a prípadne z
iných zdrojov (dary, náhrady a podobne) doplňovať knižničný fond podľa požiadaviek čitateľov.
Zodpovedá: Regionálne oddelenie
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3.7 Elektronizácia knižníc
V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 801 zo 17. júla 2002 k Programu
elektronizácie knižníc v SR a so zmluvou podpísanou medzi KSK Košice, SNK Martin
a ZKGZ Michalovce zabezpečiť prevádzku systému Virtua.
Zodpovedá: Mgr. E.Lačná

3.8 Web stránka knižnice
V roku 2010 pravidelne aktualizovať web stránku knižnice.
Zodpovedá: Mgr. E.Lačná,
J.Váradyová (úsek propagácie)
3.9 Propagácia činnosti knižnice
Zabezpečiť propagáciu činnosti knižnice a propagáciu jednotlivých podujatí, ktoré
knižnica pripravuje pre svojich používateľov a návštevníkov
- prostredníctvom web stránky knižnice www.zkgz.sk
- prostredníctvom článkov v regionálnej tlači
- prostredníctvom reklamných spotov a teletextu vo vysielam regionálnych televízii -TV
Mistrál, TV Zemplín, TV Východ
- pripraviť prezentáciu „Knižnica svojim čitateľom" o službách, ktoré ZKGZ ponúka
čitateľom a potenciálnym používateľom
Zodpovedá: všetci pracovníci

4. KNIŽNIČNÝ FOND
4.1 Získavanie finančných prostriedkov
V rámci svojich kompetencií samostatne prípadne v spolupráci s vedením knižnice
získavať finančné prostriedky na nákup literatúry (projekty, sponzori a podobne).
Zodpovedá : Regionálne oddelenie
4.2 Novinky na knižnom trhu
Prostredníctvom tlače, ponúk na internete alebo priamo adresovaných ponúk sledovať novinky na
knižnom trhu a zabezpečovať ich výber pre knižnicu. Zodpovedá : Regionálne oddelenie,
pracovníci ÚKIS
4.3 Prehodnocovanie a doplňovanie fondu
V súlade s finančnými možnosťami knižnice doplňovať (resp. vyraďovať) knižničný
a informačný fond, vyhodnotiť doplňovanie v predchádzajúcom roku a hľadať nové riešenia
pre nákup aktuálnej literatúry podľa požiadaviek čitateľskej verejnosti. Stanoviť kritéria pre
doplňovanie literatúry.
Zodpovedá : Regionálne oddelenie, členovia akvizičnej komisie
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4.4 Periodická tlač
V rámci svojich kompetencií a skvalitnenia služieb pre čitateľov každoročne
prehodnocovať odber periodickej tlače.
Zodpovedá : M. Koribaničová, M. Hrehovčíková, J. Mrázová

4.5 Stratené knižničné jednotky
V prípade straty knižničných jednotiek postupovať podľa platného knižničného
a výpožičného poriadku ZKGZ.
Zodpovedá : Regionálne oddelenie

4.6 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 knižničného fondu v knižniciach v zmysle platných predpisov.
Zodpovedá : Regionálne oddelenie

4.7 Prírastkový zoznam a karta pohybov KF
Dvakrát ročne - za prvý polrok a na konci roka, spracovať aj tlačený výstup
prírastkového zoznamu a zoznamu úbytkov, pre jednotlivé pobočky evidovať doplňovanie
knižného fondu v Karte o pohybe KF.
Zodpovedá: Regionálne oddelenie

5. BIBLIOGRAFICKÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ
5.1 Excerpcia článkov
V rámci bibliografickej koordinácie knižníc Košického a Prešovského kraja excerpovať
z určených titulov periodickej tlače : Misionár, Don Bosco dnes a Prameň.
Zodpovedá : Regionálne oddelenie

5.2 Excerpcia regionálnej tlače
Pre potreby našej knižnice excerpovať regionálnu tlač : Misionár, Don Bosco dnes, Noviny
Zemplína , Zemplínsky Korzár, Knižnica, Prameň
Zodpovedá : Regionálne oddelenie
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5.3 Albumy regionálnych osobností a regionálnych udalostí
Výstrižkové albumy v klasickej výstrižkovej podobe boli ukončené ku koncu roka 2009.
v roku 2010 sa budú spracovávať v novej elektronickej podobe.
Zodpovedá : Regionálne oddelenie

5.4 Fond regionálnej literatúry
Naďalej pokračovať v budovaní a rozširovaní fondu regionálnej literatúry.
Zodpovedá : Regionálne oddelenie

5.5 Rozšírenie činnosti oddelenia
Spracovať profily významných regionálnych osobností (ich život a tvorbu) na CD,
s možnosťou prezentácie na informatických prípravách používateľov.
Zodpovedá : Regionálne oddelenie

5.6. 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

6. EDIČNÁ ČINNOSŤ
Komentár k výkazom o činnosti mestských a obecných knižníc za rok 2009 za okresy Michalovce
a Sobrance
Zodpovedá : K. Smoľaková, Mgr. E.Lačná

Aktualizácia webovskej stránky knižnice .
Zodpovedá : J.Váradyová, Mgr. E.Lačná

Vydávanie záložiek a odporúčajúcich bibliografií na propagáciu knižnice a k podujatiam
Zodpovedá : pracovníci ÚKIS

Výberová bibliografia autorov z nášho regiónu.
Zodpovedná : Mgr. Lačná

Zborník zo seminára Knižnica v zrkadle času – pri príležitosti 85. výročia vzniku knižnice.
Zodpovedná : Mgr. Lačná
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7. METODICKÁ ČINNOSŤ
Obsahové zameranie metodickej činnosti bude vychádzať z konkrétnych potrieb obecných
knižníc okresov Michalovce a Sobrance, ako aj z koncepcie činnosti obsiahnutej v Pláne činnosti
na rok 2010.

7.1 Metodická služba
Poskytovať metodickú a poradenskú službu knižniciam okresov Michalovce a Sobrance.
Zodpovedá : K. Smoľaková
7.2 Osobné návštevy
Formou osobných metodických návštev v knižniciach a na obecných úradoch, ako aj
formou konzultácií poskytovať metodickú a poradenskú pomoc pri :
- jednotnej knižničnej technike,
- ochrane knižničného fondu, revízii, delimitácii a vyraďovaní,
- plánovaní, príprave a organizačnom zabezpečení kultúrnych podujatí,
- pri práci s regionálnou literatúrou, bibliografickými materiálmi a možnosťami ich využitia
v knižnici,
- základnej orientácii o možnostiach uchádzať sa prostredníctvom projektov o finančné
prostriedky na činnosť knižnice,
- pri výbere softvéru na automatizáciu knižničnej agendy,
- obnoviť činnosť zrušených knižníc v okresoch Michalovce a Sobrance.
Zodpovedá : K. Smoľaková

7.3 Doplňovanie literatúry
Na základe dohôd s obecnými úradmi realizovať doplňovanie literatúry do knižničných
fondov obecných a mestských knižníc v okrese Michalovce a Sobrance
Zodpovedá : K.Smoľaková

7.4 Pracovné porady
Pripraviť a organizačne zabezpečiť pracovné porady a školenia pre knihovníkov okresov
Michalovce a Sobrance.
Zodpovedá : K. Smoľaková, Mgr. Lačná

8. AUTOMATIZÁCIA
Konkrétne aktivity :
Absolvovanie školení k novej verzii – konzorcionálna verzia - systému Virtua 49 v SNK
a následné zaškolenie pracovníkov výpožičných služieb
Zodpovedá : Mgr.E.Lačná
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Pravidelne sa zúčastňovať a aktívne sa podieľať na poradách pracovných skupín v SNK v Martine
– pracovná skupina pre výpožičné služby, pracovná skupina pre katalogizáciu
Zodpovedá : Mgr.E.Lačná
V prípade schválenia projektu Automatizácia vysunutých pracovísk ZKGZ – zabezpečiť jeho
realizáciu.
Zodpovedná : Mgr. Lačná

9. ČITATELIA

Plán čitateľov na rok 2010

CE dospelí

Rok 2009
4141

I. polrok 2010
2400

II. polrok 2010
1400

Spolu 2010
3800

CE deti

2355

1600

1100

2700

Spolu

6496

4000

2500

6500

Informatické prípravy pre študentov SŠ žiakov ZŠ a deti MŠ

Meno
Váradyová Jana
Hovancová Mária
Jakubová Mária
Majvitorová Iveta
Pradová Slavomíra
Mrázová Jana
Čuhaničová Anna
Farbarová Helena
Kenderešová Mária
Feňáková Gabriela
Hrehovčíková Monika

Škola

IX., XI., XXII. MŠ
VIII., IV. ZŠ,
II. MŠ
II.ZŠ, V. ZŠ, Cirkevná ZŠ, IV., XVI. MŠ., CMŠ sv. Terezky
VI. ZŠ, XIII., VII. ZŠ
XVIII. MŠ., CMŠ bl. b. Vasiľa
I. ZŠ, III. ZŠ,
XXI. MŠ.,
Gymnázium Ľ. Štúra
Gymnázium P.Horova, SZŠ, SOU - Močarianska
Obchodná akadémia
Združená stredná škola hotel. Služieb a obchodu
ZUŠ - podľa záujmu
Cirkevná SOŠ sv. C a M,

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického poskytuje pre všetkých záujemcov
informatické prípravy, ktorých obsahom je vysvetlenie činností a služieb, ktoré knižnica
poskytuje.
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10. VÝPOŽIČKY
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického je verejnou knižnicou, ktorá plní úlohu
mestskej aj regionálnej knižnice. V súlade s koncepciou knižnice a zákonmi platnými v SR
poskytujeme našim čitateľom :
- základné výpožičné služby
bibliografické a informačné služby a to z vlastných fondov a informačných databáz
ako aj z cudzích (formou MVS, internetu, rešerší a podobne).

Plán - výpožičky absenčné 2010

Spolu

Rok 2009
skutočnosť
118770

I. polrok 2010

II. polrok 2010

Spolu 2010

67300

66500

133800

Plán - výpožičky prezenčné 2010

Spolu

Rok 2009
skutočnosť
84992

Plán výpožičiek na rok 2010 :
Absenčné

133 800

Prezenčné

75 820

Spolu

209 620

I. polrok 2010

II. polrok 2010

Spolu 2010

42850

32970

75820
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PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2010
Január:
II. otázka – Čítame s Osmijankom
2. ZŠ Michalovce
Zodpovedá: Oddelenie náučné pre mládež
Hry s hudbou
Počúvanie detských pesničiek, pohybové vyjadrenie rytmu. Deti MŠ
Zodpovedá: Hudobné oddelenie

Február:
Čítame s Osmijankom
4. ZŠ Michalovce
Zodpovedá: Oddelenie pre deti a mládež
Február - Marec:
Frederik Chopin – básnik klavíra.
Výstava a posluchové podujatie so žiakmi ZUŠ pri príležitosti 200 rokov narodenia
skladateľa.
Zodpovedá: Hudobné oddelenie

Marec:
Týždeň slovenských knižníc
Dátum:
Od 22.marca
2010 (mesiac)
22. marca 2010
9,15 hod

22. marca 2010
16,00 hod

23. marca 2010
10,00 hod.

23. marca 2010
14, 00 hod.

24. marca 2010
13,00 hod.

25. marca 2010
9,00 hod. do 15,00 hod.

25. marca 2010
13,00 hod.

26.-27.marca
2010

Podujatie
O Slovenskom Homérovi. Život a dielo slov. ev. farára,
folkloristu, zberateľa ľud. slovesnosti, redaktora, básnika
a prekladateľa Pavla Dobšinského. Výstava zapožičaná z
fondov ŠVK v Košiciach.
Paula Sabolová - beseda s regionálnou spisovateľkou o
jej najnovšej knihe pre deti "Blcha v cirkuse".
Eva EVITA Urbaníková - beseda so spisovateľkou a
moderátorkou
Eva EVITA Urbaníková - beseda so spisovateľkou a
moderátorkou
KRÁĽ ČITATEĽOV - súťaž o najlepšieho detského
čitateľa
... aj my vieme básničku! - súťaž v prednese poézie
a prózy detí z Detského domova v Michalovciach
"Čítame si .." - celoslovenský projekt v spolupráci s
Linkou detskej istoty pri SV UNICEF o dosiahnutie
rekordu v Detskom čitateľskom maratóne
Haydnparáda - hudobná výchova venovaná rakúskemu
skladateľovi J.F. Haydnovi
NOC S ANDERSENOM - medzinárodné podujatie

Zodpovedá
oddelenie pre deti
a mládež
oddelenie pre deti
a mládež
oddelenie beletrie
pre dospelých
oddelenie beletrie
pre dospelých
oddelenie pre deti
a mládež
oddelenie pre deti
a mládež
oddelenie pre deti
a mládež
hudobné oddelenie
všetci pracovníci odd. pre
deti a ml. spolu s pracov.
ostatných odd (I. ZŠ)
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Nezabúdajme na minulosť – beseda s p. Sigulovou prípadne p. Habovštiakom
5.ZŠ Michalovce
Zodpovedá: Oddelenie náučné pre mládež

Literárny klub IX
Stretnutie členov literárneho klubu
Zodpovedá: Študovňa a Beletria

Veľká noc, Veľká noc... Zvyky a aranžovanie ikebany
Tvorivé dielne - žiaci ZŠ
Zodpovedá: Študovňa

Apríl:
Malý záhradkár
Hovorená bibliografia o prírode
Zodpovedá: Oddelenie náučné pre mládež

Literárno – historické prednášky
Prednáška s JUDr. Schýbalom z Českého spolku v Michalovciach na aktuálnu tému
Zodpovedá: Oddelenie náučné pre dospelých

Päťka z nudy - Čítame s Osmijankom
4. ZŠ Michalovce
Zodpovedá: Oddelenie pre deti a mládež

Naša jubilantka – medailón k 85.výročiu založenia knižnice
Zodpovedá: Študovňa

Apríl – máj:
Beseda s Jaroslavom Rudišom
- stretnutie študentov SŠ so spisovateľom
Zodpovedá: Hudobné oddelenie
Johann Sebastian Bach – Medajlón zo života a tvorby skladateľa
Pri príležitosti významných výročí narodenia a úmrtia nemeckého skladateľa.
Žiaci ZŠ.
Zodpovedá: Hudobné oddelenie
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Máj:
Martin Kukučín – 150. výročie narodenia
Beseda o živote a diele slovenského učiteľa, lekára a spisovateľa
Zodpovedá: Odd. beletrie

Literárne dni Gorazda Zvonického
jednokolová mestská prehliadka recitácií umeleckého prednesu poézie a prózy
regionálnych autorov,

Predstavím sa „ Študovňa a čitáreň. „
Stretnutie so študentmi SŠ - ako využívať fond a ako sa orientovať v Š a Č
Zodpovedá: Študovňa Študenti SŠ

Dejiny Michaloviec
Prezentácia kníhy so spoluautorompublikácie
Zodpovedá: Oddelenie náučné pre dospelých

Živá knižnica
Interaktívne podujatie
Zodpovedá: Oddelenie pre deti a mládež

Jún:
Knižnica v zrkadle času
Semionár pri príležitosti 85 výročia vzniku knižnice
Zodpovedá: riaditeľka knižnice

Európske pexeso
Výstava o jednotlivých krajinách Európy
Zodpovedá: Študovňa

Tereza Boučková
Beseda s českou spisovateľkou Terezou Boučkovou v spolupráci s Českým centrom
v Košiciach
Zodpovedá: Beletria

Literárny klub X.
Stretnutie členov literárneho klubu
Zodpovedá: Študovňa a Beletria
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Pasovanie prvákov za čitateľov
Zodpovedá: Oddelenie pre deti a mládež

Júl:
Detský letný tábor „Kniholand“
Zodpovedá: Oddelenie náučné pre mládež,
Oddelenie pre deti a mládež

Michael Jackson – kráľ popu.
Celodňové podujatie pri príležitosti 1. výročia jeho smrti.
Denný tábor Kniholand.
Zodpovedá: Hudobné oddelenie

Júl - August - Letná čitáreň pred knižnicou
Zodpovedá: Študovňa

September:
Beseda v spolupráci so združením Rodina prof. Hlaváča
Spomienka na Gorazda Zvonického, výstavka kníh duchovnej poézie a literatúry
s kresťanskou tematikou
Zodpovedá: Oddelenie Beletrie

Ján Werich
Podujatie s členmi Únie nevidiacich a slabozrakých pri príležitosti významných výročí
narodenia a úmrtia českého umelca.
Zodpovedá: Hudobné oddelenie

Literárny klub XI
Stretnutie členov literárneho klubu
Zodpovedá: Študovňa a Beletria
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Október:
Mesiac úcty k starším - posedenie s čitateľmi seniormi a bývalými pracovníčkami –
- spestrené výstavkou ručných prác (v rámci mesiaca úcty k starším)
Zodpovedá: Študovňa

Za duševné zdravie
Prednáška
Zodpovedá: Oddelenie náučné pre dospelých

Hallowen v knižnici
Zábavné podujatie
Zodpovedá: Oddelenie pre deti a mládež

Hry s hudbou
Počúvanie detských pesničiek, pohybové vyjadrenie rytmu. Deti MŠ
Zodpovedá: Hudobné oddelenie

November:
Miluj život nie drogy
Prednáška spojená s dialógom mladých, ktorí podľahli drogám
Zodpovedá: Oddelenie náučné pre dospelých

Drogy deťom nepatria (týždeň boja proti drogám)
Beseda s čitateľmi
Zodpovedá: Oddelenie náučné pre mládež

Boj proti drogám
Kvíz s používateľmi knižnice
Zodpovedá: Oddelenie pre deti a mládež

Zamyslenie sa nad zmyslom života
Stretnutie študentov SŠ s pracovníkom Pedagogicko - psych. poradne v Michalovciach
Zodpovedá: Študovňa

Počúvaj hudbu – drogy nie!
Podujatie so žiakmi ZŠ v rámci Týždňa boja proti drogám
Zodpovedá: Hudobné oddelenie
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Literárny klub XII
Stretnutie členov literárneho klubu
Zodpovedá: Študovňa a Beletria

December:
Literárno-hudobné pásmo venované 100.výr. narodenia Jána Kostru
Zodpovedá: Oddelenie Beletrie

Zima v básňach a próze – prezentácia detí MŠ v prednese
Zodpovedá: Oddelenie náučné pre mládež

Krása skrytá v perníkoch
Tradície – pečenie a zdobenie perníkov za účasti michalovskej pernikárky
Podujatie doplnené ľudovou muzikou
Zodpovedá: Oddelenie náučné pre dospelých

Vianočná rozprávka
Zodpovedá: Oddelenie pre deti a mládež

Výtvarný návrh na vianočné pozdravy
Súťaž pre deti ZŠ
Zodpovedá: Hudobné oddelenie

Odkiaľ je Vianočný stromček
Rozprávanie o Vianociach – výzdoba stromčeka. Žiaci ZŠ.
Zodpovedá: Študovňa

POČAS CELÉHO ROKA SA ORGANIZUJÚ:
Exkurzie a informatické prípravy organizované jednotlivými oddeleniami pre študentov
ZŠ, SŠ a VŠ s ukážkou využitia online katalógu v systéme Virtua s prístupom ku knižničným
katalógom.
Oddelenie Beletrie pripravuje 4x do roka stretnutie literárneho klubu s p. Brenkusom
Každý mesiac v roku 2010 sa inštaluje výstavka krásnej literatúry so stručným
životopisom a prehľadom tvorby jednotlivých autorov pod názvom:
LITERÁRNY KALENDÁR alebo PRIPOMÍNAME SI
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Podujatia v r.2010 sú zamerané na výročia a udalosti týkajúce sa:
-

85.výr. založenia knižnice

-

Medzinárodného roku kresťanskej kultúry

-

výročia narodenia a úmrtia spisovateľov a kultúrnych dejateľov.

ROK KRESŤANSKEJ KULTÚRY 2010

V rámci roka kresťanskej kultúry ZKGZ pripravuje v roku 2010 tieto podujatia:

Odd:

Detské náučné

Názov podujatia:

Aj také sú Božie cesty (tvorba a duchovný záber autora –
Habovštiaka)

V spolupráci s:

Školský klub pri II. ZŠ Michalovce

Termín:

Marec

Odd:

Hudobné

Názov podujatia:

Johann Sebastian Bach – Medajlón zo života a tvorby skladateľa

V spolupráci s:

Žiaci II. ZŠ Mi

Termín:

Apríl

Odd:

Beletria dosp.

Názov podujatia:

Veľkomoravský odkaz

V spolupráci s:

Cirkevná SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Mi, a ThDr. Šafín

Termín:

Máj
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Odd:

Detská beletria

Názov podujatia:

Ako Janko oriešok porazil draka (kresťanská rozprávka)

V spolupráci s:

CMŠ. bl. biskupa Vasiľa Hopku ul. Švermova, Mi.

Termín:

Október

Odd:

Študovňa

Názov podujatia:

Kalendár – historický prehľad kalendára

V spolupráci s:

Gymnázium Ľudovíta Štúra

Termín:

September

Odd:

Beletria

Názov podujatia:

Spomienka na Gorazda zvonického

V spolupráci s:

Rodina prof. Hlaváča

Termín:

September

V Michalovciach 24.2.2010

Mgr. Marianna Maruničová
riaditeľka ZKGZ
Michalovce

