
Plán činnosti na rok 2009 

 

V rámci vzdelávacej činnosti sa pre členov Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice 
v Bratislave (UKB) ako aj pre používateľskú a širokú verejnosť budú organizovať 
kultúrno- vzdelávacie podujatia. Pri organizovaní týchto podujatí  sa občianske 
združenie Spoločnosť priateľov UKB zameria na potenciálnych záujemcov o členstvo 
v našom občianskom združení z radov širokej verejnosti. 

V rámci edičnej činnosti sa budú vydávať informačné materiály, budeme publikovať 
články o činnosti Spoločnosti v periodiku vydávanom Univerzitnou knižnicou v 
Bratislave, Bulletine UKB. 

Pozornosť sa bude naďalej venovať aj rozširovaniu členskej základne. 
 

Aktivity v roku 2009 budú zamerané na plnenie úloh v nasledovných oblastiach: 

- kultúrno- vzdelávacie podujatia pre členov občianskeho združenia Spoločnosť 
priateľov UKB – prednášky, besedy, výstavy, koncerty 
 

- Týždeň slovenských knižníc – 23. 3. 2009 – 29. 3. 2009 
 

- spoluúčasť Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave na 
realizácii medzinárodnej konferencie ELAG 2009 
 

- spoluúčasť Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave na 
realizácii medzinárodnej konferencie Digitálne pramenné zbierky 
 

- prehliadky po knižnici pre verejnosť spojené s výkladom o službách UKB – 
každá streda o 15.00 hod. 
 

- Deň otvorených dverí Univerzitnej knižnice v Bratislave – október možnosť 
nahliadnuť do zákulisia Univerzitnej knižnice v Bratislave, 
 

- pripraviť priateľské stretnutie členov Spoločnosti priateľov Univerzitnej 
knižnice v Bratislave, spojené s prehliadkou a odborným výkladom o knižnici – 
október 
 

- pripraviť na schválenie návrh nového loga Spoločnosti priateľov Univerzitnej 
knižnice v Bratislave 
 

- skultúrniť priestory pre verejnosť 
 

- financovať prevádzku prístroja na vodu 



 
- podporovať ďalšie vzdelávanie čitateľov a používateľov knižnice 

 
- edičná a propagačná činnosť www.ulib.sk Bulletin Univerzitnej knižnice 

 

Zasadnutia predsedníctva 

- správa o činnosti a hospodárení občianskeho združenia Spoločnosť priateľov      
UKB za rok 2008 
 

- návrh Plánu činnosti občianskeho združenia Spoločnosť priateľov UKB na rok 
2009 
 
 

Kontrolná a revízna komisia 

- kontrola hospodárenia, 
 

- správa o hospodárení 
 
 

Hospodársko-administratívna agenda 

- vedenie denníka peňažných príjmov a výdavkov, 
 

- vedenie účtovných dokladov, 
 

- registrácia 2 % dane. 


