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Meno

Ing. Silvia Stasselová

Telefón

02/20466 227

E-mail

silvia.stasselova@ulib.sk

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

1.10.2015 – súčasnosť

1999 – súčasnosť

Univerzitná knižnica v Bratislave
Generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave


Výkon funkcie štatutárneho orgánu najstaršej vedeckej knižnice
na Slovensku (vznik UKB v roku 1919)



Vrcholové riadenie odborných procesov a kultúrnych aktivít UKB



Uzatváranie partnerských dohôd o spolupráci UKB



Zastupovanie Univerzitnej knižnice v Bratislave navonok v rámci
Slovenskej republiky aj v zahraničí

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Predsedníčka profesijného knihovníckeho združenia
(päť volebných období)


Riadenie a chod profesijného knihovníckeho združenia
po stránke organizačného a finančného zabezpečenia



Strategické plánovanie, organizovanie odborných podujatí,
fundraising, príprava žiadostí o grant a realizácia projektov,
medzinárodná spolupráca, presadzovanie záujmov knihovníckej
profesie a postavenia knižníc na Slovensku



Hlavný organizačný garant medzinárodného sympózia INFOS
o postavení a úlohách pamäťových inštitúcií v oblasti rozvoja
kultúry, vedy, techniky a vzdelávania (11 ročníkov od r. 1998)
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1993 – 30.9.2015

1997 – 2002

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Vedúca Knižnice a informačného centra


Systematický a progresívny rozvoj akademickej knižnice,
strategické plánovanie



Priame riadenie odborných pracovníkov a odborných procesov,
odborné školenia pre študentov a pedagógov, medzinárodná
spolupráca s knižnicami zahraničných univerzít

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Predsedníčka Nezávislej odborovej organizácie (dve volebné obdobia)


1993 – 2005

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Členka výboru Nezávislej odborovej organizácie (tri volebné obdobia)


1990 – 1993

Organizovanie exkurzií, kultúrnych a športových podujatí

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Zástupkyňa vedúcej Študijno-informačného strediska


1987 – 1990

Priame zastupovanie záujmov 600 zamestnancov Stavebnej
fakulty STU, kolektívne vyjednávanie s vedením fakulty,
presadzovanie sociálnych výhod pre zamestnancov

Priama účasť a spoluzodpovednosť pri riadení odborných
pracovníkov a zabezpečovaní odborných procesov
v pôsobnosti akademickej knižnice Stavebnej fakulty STU,
spracovanie výročných správ o činnosti knižnice

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Vedecká pomocná sila v Študijno-informačnom stredisku
počas denného štúdia na Stavebnej fakulte STU

ĎALŠIE PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

Koordinácia projektov



Koordinátorka projektu „Noc s Andersenom“ v SR (od 2006)
Medzinárodný projekt na podporu čítania detí



Koordinátorka celoslovenského portálu InfoLib.sk (od 2004)
Celoslovenský portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax



Koordinátorka projektu CALIMERA (2004 – 2005)
Medzinárodný projekt zameraný na skvalitnenie spolupráce
pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie, knižnice, archívy) a ich
lepšiu pripravenosť pre nové výzvy informačnej spoločnosti



Koordinátorka projektu CULTIVATE (2001 – 2003)
Medzinárodný projekt s cieľom rozšíriť európsku sieť
pamäťových inštitúcií o krajiny zo strednej a východnej Európy
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Čestné volené funkcie

Členstvo v odborných
komisiách



Podpredsedníčka Ústrednej knižničnej rady (od 2013)



Členka Rady vlády SR pre kultúru (od 2012)
za oblasť Kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky



Tajomníčka IFLA MLAS / IFLA Officer (2009 – 2013)



Členka Stáleho výboru IFLA MLAS (2007 – súčasnosť)
IFLA Managament of Library Associations Section



Členka viacerých poradných orgánov MK SR (2013 – 2015)
výbor pre Stratégiu rozvoja kultúry Rady vlády SR pre kultúru,
výbor pre Kultúrne dedičstvo Rady vlády SR pre kultúru,
komisia pre odborné vzdelávanie v rezorte kultúry,
dočasná pracovná skupina pre rekodifikáciu autorského zákona,
riadiaci výbor k Akčnému plánu Stratégie rozvoja kultúry



Členka odbornej komisie Slovenského ústavu technickej
normalizácie, TK 69 – Terminológia. Informácie a dokumentácia
(od 2013)



Členka grantovej komisie MK SR – dotačný program 2.5
Kultúrne aktivity pamäťových inštitúcií (2010 – 2011)



Členka Národnej komisie pre služby pri SNK (2008 – 2015)



Knižnica
Vydavateľ: Slovenská národná knižnica



ITLib – Informačné technológie a knižnice
Vydavateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR

Pedagogická prax



Výučba predmetu Metodológia vedeckej práce – vyhľadávanie
a uchovávanie vedeckých informácií pre 3. stupeň VŠ štúdia
1. ročník PhD. štúdia na Stavebnej fakulte STU (2009 – 2015)

Preklady a publikačná
činnosť



41 prekladov medzinárodných dokumentov a monografií
Preklady z anglického do slovenského jazyka



111 publikácií – kompletný zoznam publikácií v prílohe CV

Členstvo v redakčných
radách

VZDELANIE

1985 – 1990

Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Stavebná fakulta
Študijný odbor: Ekonomika a riadenie stavebníctva

KURZY A ŠKOLENIA
2011

Library and Museums in an Era of Participatory Culture
Organizátor: Salzburg Global Seminar and the Institute of Museum
and Library Services
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Certifikovaný kurz pre 58 vrcholových manažérov pamäťových
inštitúcií z 31 krajín sveta, zameraný na strategické plánovanie
a meniace sa úlohy pamäťových inštitúcií v informačnom veku
2010

Tvorba a manažment projektov a štrukturálne fondy EÚ
Organizátor kurzu: Academia Istropolitana NOVA, akreditovaný MŠ SR
Certifikovaný kurz zameraný na projektové riadenie, prípravu
a realizáciu projektov EÚ, projektový manažment v praxi

2009

Knihovnícke odborné minimum
Organizátor: Centrum vedecko-technických informácií SR
Rekvalifikačný kurz pracovníkov knižníc bez knihovníckeho vzdelania

2006

International Visitor Leadership Program
Organizátor: United States Department of State
Certifikovaný kurz pre knihovníkov z celého sveta spojený
s exkurziami v knižniaciach všetkých typov na území USA

2002

Sprievodca cestovného ruchu
Organizátor: Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania
Certifikovaný kurz zameraný na získanie oprávnenia k výkonu
kvalifikovaného sprievodcu cestovného ruchu

1997

Achieving Financial Management Through Budgets
Organizátor: Slovak Management Training Center
Certifikovaný kurz zameraný na finančný manažment a riadenie
finančných procesov v organizáciách

OCENENIA
5. február 2013

Ďakovný list za dlhoročnú prácu v odboroch
Udelil: Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku,
Združenie vysokých škôl a priamo riadených organizácií

14. december 2011

Osobnosť slovenského knihovníctva
Udelila: Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov, Bratislava

14. júl 2011

Medaila za rozvoj medzinárodných vzťahov v knihovníctve
Slávnostné udelenie medaily: Valné zhromaždenie
Spolku maďarských knihovníkov, Pécs, Maďarsko

11. december 2008

Čin roka 2008 – za mimoriadne aktivity pri medializácii podujatia
na podporu čítania detí Noc s Andersenom
Udelila: Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov, Bratislava

SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI
Jazykové znalosti

Anglický jazyk

Profesionálna úroveň
English Language Berlitz Certificate, stupeň 9/10
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Počítačové zručnosti

Oblasti osobného
záujmu

Maďarský jazyk

Konverzačná úroveň

Ruský jazyk

Konverzačná úroveň



Pokročilá úroveň práce s MS Office (Word, Excel, Powerpoint)



Pokročilá úroveň expertného vyhľadávania informácií
v licencovaných odborných databázach a na internete



Pokročilá úroveň práce s redakčnými systémami
(Romboid, Buxus, WebJet)

kultúrne dedičstvo, dejiny umenia, história, informačné technológie,
informačná veda, výskum čitateľských návykov, literatúra, umenie,
manažment, marketing, riadenie ľudských zdrojov, psychológia,
architektúra a interiérový dizajn knižníc, geografia, cudzie jazyky

REFER ENCIE
Sinikka Sipilä
sinikka.sipila@fla.fi

Michael Dowling
mdowling@ala.org

Gerald Leitner
leitner@bvoe.at

Roberta Stevens

Prezidentka IFLA – International Federation of Library Associations
and Institutions (Medzinárodná federácia knižničných asociácií
a inštitúcií), výkonná riaditeľka Finnish Library Association
(Fínska asociácia knižníc)
Riaditeľ International Relations Office, American Library Association
(Úrad medzinárodných vzťahov Americkej asociácie knižníc)
Výkonný tajomník IFLA / IFLA Secretary General (IFLA - Medzinárodná
federácia knižničných asociácií a inštitúcií), bývalý prezident EBLIDA,
výkonný riaditeľ BVOE (Rakúska asociácia knižníc)

grstevens1977@verizon.net

Prezidentka American Library Association (Americká asociácia knižníc)
volebné obdobie: 2010 – 2011

Marijana Mišetić

Predsedníčka Odbornej rady Chorvátskej asociácie knižníc (HKD)

misetic@ffzg.hr

Ágnes Hajdu Barát

Predsedníčka Spolku maďarských knihovníkov (MKE)

hajdu@jgypk.u-szeged.hu

Vít Richter, PhDr.
vit.richter@nkp.cz

Pavol Rankov,
doc., PhDr., PhD.

Riaditeľ Knihovnického institutu, Národní knihovna ČR,
čestný predseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR
Vedúci Katedry knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta UK,
Univerzita Komenského v Bratislave

pavel.rankov@fphil.uniba.sk

Bratislava, 21. december 2015
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