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Plán aktivít na rok 2012 
 

 
Občianske združenie Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave 

sa bude podieľať na vytváraní čo najlepších podmienok pre plnenie úloh 
vyplývajúcich z činnosti Univerzitnej knižnice v Bratislave – mulifunkčného kultúrneho 
centra. V rámci zlepšenia činnosti služieb knižnice sa vytvorí väčší priestor pre 
aktívnu spoluprácu so všetkými čitateľmi a návštevníkmi knižnice, ktorí predložia 
návrhy a námety na skvalitnenie služieb a kultúrno-vzdelávacích aktivít knižnice. 

Pozornosť sa bude ďalej venovať spolupráci s domácimi a zahraničnými 
knižnicami, výchovnými a vzdelávacími inštitúciami  ako aj novej generácii 
používateľov knižnice a jej služieb.  

Prioritnou úlohou Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave bude 
podporovať šírenie dobrého mena a pozitívneho obrazu Univerzitnej knižnice 
v Bratislave. Cieľom Spoločnosti bude aj v roku 2012 získavanie finančných 
prostriedkov a knižných darov cestou sponzoringu, grantových a nadačných fondov 
ako aj využitím Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov na získanie 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb. 
 
 
Činnosť a aktivity Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave budú 
v roku 2012 zamerané na plnenie týchto úloh: 
 
 
Podujatia pre členov Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave: 
 

 organizovať pre záujemcov o prehliadku knižnice exkurzie po knižnici 
 organizovať stretnutia s významnými osobnosťami z oblasti vedy, športu 

a umenia 
 zlepšovať študijné a pracovné prostredie pre čitateľov a zamestnancov  

knižnice 
 pripraviť výročnú schôdzu Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v  

Bratislave 
 

 
Edičná činnosť: 
 

 informačné letáky o službách Univerzitnej knižnice v Bratislave 
 informačný leták o Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave 
 rozšíriť   spoluúčasť   Spoločnosti   pri   spoločensko-kultúrnych   podujatiach  

a dôslednejšie spolupracovať s médiami 
 
Zasadnutie predsedníctva Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v 
Bratislave: 
 



 správa o činnosti hospodárenia SPUK za rok 2011 
T: január 2012 

 
 sponzorské dary, príjem 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb 

T: využitie jún 2012 
 

 plán aktivít na rok 2012 
T: február 2012 

 
  návrh plánu aktivít SPUK na rok 2013 

T: december 2012 
 
 
Kontrolná a revízna činnosť: 
 

  kontrola hospodárenia SPUK 
 správa o hospodárení SPUK 

 
 

Hospodársko-administratívna agenda: 
 

 vedenie účtovných dokladov 
  vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr 

 
 
Propagácia činnosti Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave: 

 periodikum Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave 
  http://www.ulib.sk 
 informačná výchova a exkurzie pre študentov vybraných stredných škôl a pre 

poslucháčov bratislavských univerzít a vysokých škôl spojená s propagáciou 
občianskeho združenia Spoločnosť priateľov UKB 

 odborné časopisy 
 odborné knihovnícke podujatia 
 spolupráca s médiami 
 informačný pult, požičovňa, študovne, kabinety 
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