
Dohoda o vzájomnej spolupráci

Spolupracuj úce strany:

Krajská knižnica v Žiline
Sídlo: Ul. A, Bemoláka47.0I177 Žllina
Štatutá,rny zástupca: Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditel'ka
ICO: 00185752
DIČ: ?0206'7 17 19,

Kysucká knižnica v Čadci
Sídlo: Ul. 17. novembra 1258,02202 Čadca
Štatutárny zástupca: PhDr. Janka Bírová, riaditel'ka
ICO: :-, l, _ ",

a

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline
S ídl o : Vysokoškolákov 323 61 24, 0 1 0 08 Žilina-Vl čince
Statutárny zástupca: PhDr. Alena Mičicová, riaditel]ka
tčo: úL,)ti ř !'i )

DIČ: 1'L, ,|'u' {', t,i ,ť§ ř

uzatvárajú na základe dlhoročnej neformálnej spolupráce pri poskytovaní knižnično-
informačných služieb dohodu o vzájomnej spolupráci.

Členor I
Predmet dohody

Predmetom dohody je spolupráca pri odbomých knihovníckych činnostiach knižníc a pri
PoskYtovaní kniŽnično-informačných služieb regislrovaným používatel'om spolupracujúcich
knižníc.

ČHnok II
Práva a povinnosti spolupracujúcich strán

1, krajská knižnica v Žiline a kysucká knižnica v Čadci sa zaviizujú: t
a) priest nice v .Žiline a Kysuckej knižnice v Čadci

anla v itUKZU na póde knižníc.b) o-info y a služby VKŽ|J,ako aj podujatia
organizovan é UK ŽU na póde knižníc.

c) 2x roČne Poskytnúť priestor a súčinnosť pri realizácii podujatí na propagáciu UK žU
na póde knižníc (Týždeň slovenských knižníc, Medziniirodnlt Oet Stúaentstva).

d) odovzdávať do fondu uk Žu edičné tituly, ktoré knižnice r}dajú
e) Umiestniť na webových sídlach knížníc link na stránku UKŽU á na jej kataióg.

2. univezitná knižnica Žilinskej univerzity v Žlline sa zavázuje:
a) BezPlatne poskytnút' priestory UK ŽU za účelom o.guňirouu,ria vzdelávacich aktivít

krajskej kniznice v Žiline a kysuckej knižnice v Čaáci na póde uk Žu.



b) Propagovať knižnično-informačné fondy a sluzby Krajskej knižnice v Žiline
a Kysuckej knižnice v Čadci, ako aj podujatia organizované Krajskou knižnicou
v Žiline a Kysuckou knižnicou v Čadci na póde UK ŽU.

c) 2x ročne poskytnút' priestor a súčinnost'pri realizácii podujatia na propagáciu IQajskej
knižnice v Žl|íne a Kysuckej knižnice v Čadci na póde UK ŽU (Týždeň slovenských
knižníc, Medzinárodný deň študentstva),

d) Odovzdávať do ťondu Krajskej knižnice v Žiline a Kysuckej knižnice v Čadci edičné
tituly, ktoré UK ŽU vydá.

e) Umiestnit'na webovom sídle UK ŽU link na stránky Krajskej knižnice v Žiline a

Kysuckej knižnice v Čadci a na ich katalóg.

3. Ďalej sa spolupracujúce krrižnice zavázujú:
a) Spolupracovat'v oblasti akvizície knižničných fondov s ciel'om zabezpečenia čo

naj váčšej titulovej róznorodosti fondov spolupracuj úcich knižníc (dohoda
na tematických oblastiach, rra ktoré sa knižnice pri akvizícii zamerajú) na základe
požiadaviek použivateťov knižníc.

b) lx ročne poslat'elektronickej databáze používatel'ov knižníc informáciu
o poskl,tovaných knižnično-informačných službách so zameranim na študentov
vysokých škól a d'alších vzdelávajúcich sa používalel'ov.

c) Vydat'spoločný propagačný materiál o poskytovaných knižnično-informačných
službách so zameranínr na študentov vysokých škól a ďalších vzdelávajúcich sa
používateI'ov.

d) Spolupracovať pri d'alších spoločných aktivitách, projektoch, programoch
a činnostiach.

čtánok III
záverečné ustanovenia

Spolupracujúce strany sa dohodli, že Dohodu o vzájonrnej spolupráci uzatvárajú na dobu
neurčitú.
Dohoda o vzájomnej spolupráci je vyhotovená v troch rovnopisoch. z ktoďch každá
spolupracujúca strana dostane jeden rovnopis.
Jednotlivé ustanovenia Dohody o spolupráci,móZu byť podl'a potreby doplnené po
vzájomnej dohode spolupracujúcich strán formou písomných dodatkov, ktoré budú tvorit'
neoddelitel'nú súčast' tejto dohody.
Spolupracujťrce strany sa rnóžu kedykoLvek rozhodnúť prerušit'vzájomnú spoluprácu, a to
písomným oznámením spolupracujúcim stranám.

VZilinedňa 19, februára2Ol9 ,I![\(t,\ i]rl
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Mgr. Katarína Šušoliaková
riaditel'ka

Krajskej knižnice v Ži\ine

PhDr. Janka Bírová
riaditel'ka

Kysuckej knižnice v Čadci

PhDr. Alena Mičicová
riaditel'ka

Univerzitnej knižnice
Žilinskej univerzity v Ži]ine


