Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva a revíznej komisie SPUK 8. 6. 2005

Prítomní:
p. Alojz Androvič, p. Vilam Figusch, p. D. Kleinová, p. Dušan Lechner, p. Klára
Mészárosová, p. Tatiana Popová, p. Nataša Rajterová, p. Štefan Šľachta, p. Milan
Zemko, p. T. Trgiňa – hosť
Neprítomní:
p. Anton Baláž, p. Milan Buno, p.Oto Hornáček
Ospravedlnení:
p. Anna Fischerová, p. Emília Hanusová, p. Ladislav Oslanec, p. Lenka Suchoňová

Program:
1. Správa o činnosti a hospodárení Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v
Bratislave za rok 2004
2. Sponzorské dary, príjem 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb za
rok 2003 a ich využitie
3. Plán aktivity na rok 2005
4. Rôzne
K bodu 1. Predsedníctvo Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice a členovia
revíznej komisie schválili predloženú správu o činnosti a hospodárení Spoločnosti.
K bodu 2. P. Rajterová, pokladníčka Spoločnosti oboznámila prítomných so sumou,
ktorú získala Spoločnosť zo sponzorských darov a 2% dane z príjmov fyzických a
právnických osôb za rok 2003.
K bodu 3. Členovia predsedníctva a revíznej komisie Spoločnosti sa oboznámili s
návrhom plánu aktivity na rok 2005 , ktorý bol v rámci rôzneho doplnený o ďalšie
aktivity a schválený.
K bodu 4. Ďalšie návrhy a doplnky k plánu aktivít na rok 2005:






dokončiť finalizáciu digitalizácie gramatiky T. Masnika,
zvolať pracovnú skupinu a vypracovať scenár
Z. : p. A. Androvič
T.: koniec júna 2005
pripraviť zmluvu o diele s literárnym vedcom prof. Jozefom Mistríkom
Z.: p.V. Figush
T.: koniec júna 2005
vypracovať inovovaný leták o Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v
Bratislave
Z.: p. T. Popová
T.: júl 2005









osloviť všetky univerzity a vysoké školy v Bratislave a pripraviť pre ich
poslucháčov exkurziu o službách a činnostiach UKB a zároveň spropagovať aj
občianske združenie Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave
Z.: p. Kleinová
T.: september -október 2005
rozšíriť spoluúčasť Spoločnosti pri spoločensko-kultúrnych podujatiach a
dôslednejšie spolupracovať s médiami
T.: priebežne
spropagovať Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave v novom
mesačníku Knihy a spoločnosť
Z.: p. Šlachta, p. Zemko
financovať prevádzku automatu, na prízemí Univerzitnej knižnice v Bratislave
na Ventúrskej ulici, od firmy Abstract, s.r.o.

Zapísala: T. Popová
Bratislava 8. 6. 2005

