
Plán aktivít Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave  

na rok 2018 

 

 

Činnosť a aktivity Spoločnosti priateľov UKB sa  v roku 2018 zamerajú na šírenie dobrého 
mena a pozitívneho obrazu Univerzitnej knižnice v Bratislave. Pozornosť sa bude naďalej 
venovať spolupráci s novou generáciou používateľov knižnice a jej služieb.  

 

V roku 2018 sa aktivity SPUK budú orientovať na plnenie týchto úloh:  

1. Príprava a organizácia podujatia pri príležitosti vzniku Československej republiky na 
tému Česi  a počiatky Univerzitnej knižnice v Bratislave (september 2018); 

2. Zostavenie a vydanie zborníka z podujatia, ako príspevku k blížiacemu sa jubileu UKB, 
ktorého podporu zo strany vedenia navrhla generálna riaditeľka UKB (do konca 
kalendárneho roka); 

3. Pracovné stretnutie odborníkov a dobrovoľníkov k príprave storočnice Univerzitnej 
knižnice v Bratislave,  
- pripraviť žiadosť na poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej 

schémy  na podporu kultúry pre rok 2019  (podľa určených termínov ), 
- iniciovať pracovného stretnutia k jubilee UKB (štvrťročne a podľa potreby); 

4. Zabezpečenie aktívnej účasti Univerzitnej knižnice v Bratislave na 24. medzinárodnom 
knižnom veľtrhu Bibliotéka – Pedagogika  2018 (november 2018); 

5. Partnerstvo na podujatí  Noc múzeí a galérií 2018 (máj 2018); 
6. Partnerstvo na podujatí  Dni otvorených záhrad (jún 2018); 
7. Spoluúčasť s UKB  pri organizácií Dni európskeho kultúrneho dedičstva  (september 

2018); 
8. Podpora knihovníckych odborných podujatí na základe operatívnej dohody s 

manažmentom  UKB, 
- organizačne pripraviť odbornú  exkurziu do krajskej knižnice v Győri, knižnice 

győrskej diecézy a do knižnice benediktínskeho optátstva v Pannonhalme (máj 
2018, alebo október 2018),  

- zabezpečiť návštevu zamestnancov  UKB,  členov  a sympatizantov SPUK na  
knižnom veľtrhu Bibliotéka – Pedagogika  2018 (november 2018); 

9. Prednáška  na tému Význam využívania primármych zdrojov informácií vo vzdelávaní   
(preskúmať možnosti získania prednášateľa z Katedry knižničnej a informačnej vedy 
Filozofickej fakulty UK). 
 
 

 

Plán je spracovaný na základe diskusie účastníkov  Valného zhromaždenia SPUK  konaného 20.2.2018 

a návrhov členov a sympatizantov SPUK 

 


