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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
ul.: Junácka č. 1,  832 91 Bratislava 3
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
v Bratislave 22.4.2015


Z Á P I S N I C A  č.  3/2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie
	Vyhodnotenie činnosti SK BNM a Knižnice BNM za I. štvrťrok 2015

Komunitná kultúra
	Rôzne

K bodu 1 – Otvorenie

Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Zuzana Rattajová, 
privítanie členov odborníkov komisie.

K bodu 2
Vyhodnotenie činnosti SK BNM 

SK BNM vychádzalo aj v I. štvrťroku vo svojej činnosti zo štatútu , požiadaviek zriaďovateľa mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, záujmov a potrieb občanov mestskej časti. Pri plánovaní sa zohľadnilo priestorové, materiálne a technické vybavenie zariadenia. Väčšinu účastníkov kurzov tvoria obyvatelia MČ BNM, čím sa napĺňa funkcia organizácie vyplývajúcej zo štatútu.

Z podujatí:
- pod záštitou starostu MČ BNM sa uskutočnili životné jubileá,
- z kultúrno - spoločenských podujatí koncerty, tanečné večery „Čaj o piatej“, 
- z alternatívnych programov „Na kus reči“ 
- krst knihy „ Aj blondínky to vedia“
-z divadelných predstavení „ Jeden za všetkých, všetci do neba“

Z klubových činností:
- Informačné centrum zdravia,
-Zážitkové cestovanie a komentovaná fotoshow,
-Túlavé topánky
-Klub patchwork

Z podujatí pre deti a mládež
-Výchovné koncerty,
-Kaleidoskop vedomostí
-Výmenné stretnutia zberateľov

Z kurzov
-AJ, NJ, TJ
-Jóga
-Strihy a šitie
-Keramika pre deti a dospelých
-Výtvarné štúdio Magdy Burmekovej
-Výtvarná škola pre deti Dany Zacharovej


Vyhodnotenie činnosti Knižnice BNM

Marec – Mesic knihy – uskutočnilo sa množstvo knižničných podujatí.
„Noc s Andersenom“ – 15.ročník medzinárodného knižničného nocovania. V Knižnici BNM téma: Tajomstvá ukryté v šifrách.
„Jarný maratón s knihou“ – maratón čítania – pokus o každoročné prekonanie rekordu v počte zúčastnených čítajúcich detí, ktorý sa uskutoční v spolupráci s UNICEF
Rozbehnutý program upomienok cez SMS prispel k zníženiu strát vypožičaných kníh.

K bodu 3 – Komunitná kultúra

„ Komunitný a kultúrno-spoločenský  inkubátor “ – priestor, ktorý by vznikol ako dielo komunity (iniciátorov, dobrovoľníkov, sponzorov). Miesto stretnutí, komunikácie a riešenia problémov s cieľom participovať na miestnych ponúkaných projektoch a aktivitách. Otvorený priestor pre kultúrno-spoločenské a sociálne aktivity, projekty, prezentácie a pod.. Priestor pre výstavy, investície, dejisko rezidenčných projektov, diskusií, ktorého cieľom je permanentný proces – spájanie progresívnych kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských aktivít s verejným priestorom a verejnosťou v budovách mestskej časti, ktoré sú nevyužité ako napr.: Konská železnica, Makovického.

K bodu 4 – Rôzne

Knižnica Nobelová - problém s kúrením 






Ing. Zuzana Rattajová v.r.                                                                                    Elena Hlivová
Predseda komisie KMŠVČISaMV                                                          zapisovateľka komisie KMŠVČISaMV


