Košice 4. marec 2019
Do Týždňa slovenských knižníc sa zapojí aj Univerzitná knižnica Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach
Už po dvadsiatykrát si na Slovensku pripomíname Týždeň slovenských knižníc. Od 4.
do 10. marca 2019 čakajú knižných fanúšikov dni plné čítania, zaujímavých aktivít či lákavých
súťaží. Cieľom 20. ročníka tohto podujatia s ústredným mottom „Knižnice pre všetkých“ je
pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Výnimočný týždeň
v roku si pripomenie aj Univerzitná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
sériou pútavých podujatí, z ktorých niektoré potrvajú až do konca marca.
K aktivitám, ktoré odštartujú Týždeň slovenských knižníc v Univerzitnej knižnici
UPJŠ, patria DNI DAROVANIA KNÍH. Počas nich majú možnosť záujemcovia darovať knihu
knižnici alebo si ju odniesť z fondu vyradených kníh podľa vlastného výberu. Dni darovania
kníh sa uskutočnia od 4. do 8. marca 2019 na všetkých pracoviskách Univerzitnej knižnice
UPJŠ v Košiciach. „Cieľom je prilákať nových používateľov a predstaviť knižnicu ako
komunitné miesto stretávania ľudí, spoznávania a využívania príjemných priestorov s
množstvom nových a starších kníh,“ vysvetlila riaditeľka Univerzitnej knižnice UPJŠ PhDr.
Daniela Džuganová.
Počas celého marca je pre návštevníkov pripravená výstava obrazových publikácií
emeritného prezidenta Rudolfa Schustera pod názvom Z MOJICH NAJMILŠÍCH vo vstupnej
hale budovy Sokrates na Moyzesovej 9 v Košiciach a seminár so SAIA n. o. zameraný na
spoločenské vedy ZLEPŠITE SI NEMČINU V RAKÚSKU: štipendiá na zahraničné mobility.
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Podujatie sa uskutoční v utorok 5. marca 2019 o 12:30 hod. vo Filozofickej knižnici UPJŠ na
Moyzesovej 9 v Košiciach.
Počas Týždňa slovenských knižníc čaká tiež návštevníkov tzv. HAPPY DAY. Vo štvrtok
7. marca 2019 majú noví používatelia Univerzitnej knižnice UPJŠ na všetkých pracoviskách
zľavu 50% na registráciu. Okrem tejto akcie sa môžu záujemcovia zapojiť aj do súťaže pod
názvom AKO VIDÍM KNIŽNICU. Od 4. do 31. marca 2019 môžu do nej prispievať nielen
študenti prostredníctvom fotografie, kresby, videa či textu. „Radi by sme spoznali aj takouto
netradičnou formou názory na knižnice (nielen na našu vlastnú).

Uvítame osobné

návštevy, príspevky mailom, CD, prostredníctvom Facebook-u a pod.,“ uviedla riaditeľka
Univerzitnej knižnice UPJŠ PhDr. Daniela Džuganová.
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:
Mgr. Linda Babušík Adamčíková
e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk
tel.: +421 905 385 911
Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou
https://www.upjs.sk/verejnost-media/ .
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