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V minulých dňoch získalo 34 verejných knižníc na Slovensku štatút
Partnerská knižnica Národnej rady
Slovenskej republiky. Jednou z
nich je Malokarpatská knižnica v
Pezinku.
Čo sa sktýva za pojmom "partnerská knižnica"? Vznikol na základe
projektu, v ktorom je zainteresovaná Kancelária NR SR - parlamentná knižnica a Združenie na
podporu lokálnej demokracie na
Slovensku. Knižnice ako inštitúcie
s dosahom na širokú verejnosť boli
vybrané ako tretí partner na realizáciu tohto projektu na Slovensku.
Čo vyplýva zo štatútu partnerskej
knižnice?
Knižnice majú možnosti, technické aj personálne predpoklady
vyhľadávať a sprostredkovať informácie pre laickú aj odbornú verejnosť v mieste svojho pôsobenia mesto, región, kraj - o činnosti a
práci slovenského parlamentu a
samosprávnych orgánov. Zástupcovia knižníc na základe zmluvy,
ktorú za vybrané knižnice podpísala Slovenská národná knižnica v
Martine, boli zaškolení na kvalifikované poskytovanie informácií o
orgánoch štátu a verejnej moci, ich
zložení a fungovaní v parlamentnej
demokracii. Malokarpatská knižnica v Pezinku rozširuje svoju knižnično-informačnú činnosť o témy:

a v internet klube pre ostatných
záujemcov. Zabezpečuje pre čitateľov informácie o správe vecí verejných mestskou a regionálnou
samosprávou. Ako partnerská knižnica sa týmto spôsobom podieľa
na praktickej aplikácii zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam v praxi.

V internetovom klube v knižnici kraľuje Miroslav Fraňo.
1. Národná rada
Slovenskej republiky
- informácie o práci parlamentu,
schvaľovaných zákonoch a fungovaní inštitúcií;
- dokumenty a publikácie o činnosti
slovenského parlamentu;
- elektronické informačné zdroje a
výstupy z činnosti parlamentu.
2. Slobodný prístup
k informačným zdrojom
Vo vyspelých demokraciách sa
kladie veľký dôraz na právo občana

na informácie. "Slobodný a neobmedzený prístup k poznatkom,
myšlienkam, kultúre a informáciam
je jednou z podmienok rozvoja demokratickej spoločnosti" hovorí
manifest UNESCO o verejných knižniciach z roku 1994.
Malokarpatská knižnica v Pezinku zabezpečuje prístup k informáciam a informačným zdrojom
prostredníctvom služieb a fondov
vo všetkých oddeleniach knižnice
ako aj sprístupnením internetu pre
čitateľov v multimediálnej študovni

3. Európska únia
Úlohou partnerskej knižnice je
poskytovanie dostupných dokumentov v tlačenej podobe aj elektronickej forme ako aj informácií o
inštitúciach Európskej únie, právnych dokumentoch EÚ, o práve na
informácie v EÚ, informácie o
štrukturálnych fondoch a kohéznom fonde EÚ. Tieto dokumenty
knižnica zabezpečuje pre svojich
používateľov prostredníctvom Informačného centra Národnej rady
SR pre verejnosť a Parlamentnej
knižnice NR SR, digitálnej knižnice
a informačných zdrojov Úradu vlády. K dôležitým zdrojom informácií
sa možno dostať aj na webovej
stránke Malokarpatskej knižnice v
Pezinku www.kniznicapezinok.sk.
Mgr. Anna Gašparovičová
riaditeľka Malokarpatskej
knižnice v Pezinku

Do prestížnej amatérskej speváckej
súaže ju prihlásil Vašo Patejdl

V metropole juhovýchodnej Moravy Zlíne sa uskutočnil 9. ročník
hudobného festivalu RVC Zlíntalent 2004. Festival si kladie za cieľ
hľadať nové tváre a talenty pre
český šoubiznis. Do speváckej
súťaže sa v tomto roku prihlásilo
453 uchádzačov. Medzi nimi bola
jediná zo Slovenska, osemnásťročná Pezinčanka Ivana Poláčko-

vá. Do súťaže ju prihlásil
Vašo Patejdl, s ktorým
spolupracuje na jeho
vlastnej platni, ktorá by sa
mala objaviť na trhu v
septembri tohto roku.
Do semifinále Zlíntalentu postúpilo 39 spevákov, z toho 11 chlapcov
a 28 dievčat. Deväťčlenná porota, ktorej predsedom bol PhDr. Miloš
Skalka, vybrala do finále
desať najúspešnejších jedného chlapca a 9 dievčat. S piesňou Vyznanie
od Mariky Gombitovej
postúpila aj Ivana Poláčková. Vo finálovej porote
zasadli hudobník a skladateľ Ondřej Soukup,
americký skladateľ a producent Michael Jay, manažér Janis Sidovský a ďalší hudobní odborníci.
Ivana sa prezentovala jedinečným výkonom, získala si priazeň
poroty i divákov, ktorí ju po odznení
súťažnej skladby odmenili spontánnym potleskom. Všetci oceňovali jej precíznu interpretáciu náročnej skladby. "Skladba je ťažká,
ale chcela som dokázať, že ju vyspievam," - povedala nám Ivana.

Konečný verdikt poroty znel pre
našu mladú speváčku mimoriadne
radostne. V silnej konkurencii jej
prisúdili prvé miesto. Je to doteraz
najväčší úspech Ivany, aj keď už v
minulom roku vyhrala na významných slovenských festivaloch Zlatá
črievička a Študentská nôta.
Víťazka Zlíntalentu získala finančnú cenu a náhrdelník s čiernou
perlou, urobia jej tiež vlastný singel
a môže Slovensko reprezentovať
na novembrovom medzinárodnom
festivale Universe talent Prague
2004 a na súťažiach na Malte, v
Bulharsku, v USA a v Kazachstane.
Účasť na niektorých súťažiach,
ako nám povedala Ivana, je však
ešte neistá, pretože pravdepodobne nedokážu zohnať potrebné
prostriedky na krytie nákladov,
ktoré jej v tejto súvislosti vzniknú.
Ivana Poláčková je študentkou
štvrtého ročníka Obchodnej akadémie v Pezinku. Po ukončení tejto
školy by rada študovala spev na
bratislavskom Konzervatóriu. Je
absolventkou Základnej umeleckej
školy v Pezinku. Spieva od 7 rokov.
Jej snom je profesionálne spievať.
Je prihlásená aj do televíznej
súťažnej relácie SuperStar, kde
postúpila do ďalšieho kola.
(mo)

Najstaršia občianka Pezinka pani
Zuzana Masaryková oslávila 9. augusta 104. narodeniny. Pri tejto príležitosti jej blahoželali najbližší rodinní príslušníci i primátor mesta
Oliver Solga.
Starenka, ako pani Zuzanu domáci
volajú, sa teší pomerne dobrému
zdraviu, a stále sa zaujíma o spravodajské programy v televízii.
(mo)

