Memorandum o spolupráci

Článok III. Platnosť memoranda
1)

2)

3)
Slovenská asociácia knižníc
v zastúpení: Ing. Ondrej Látka, PhD., predseda
Klemensova 19, 814 67 Bratislava, IČO: 30845181

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
v zastúpení: Mgr. Helena Mlejová, predsedníčka
Michalská 1, 816 14 Bratislava, IČO: 00178594

Článok IV. Záverečné a spoločné ustanovenia
1)

uzatvorili nasledujúce
Memorandum o spolupráci

Memorandum bude platné od dátumu podpisu štatutárnych orgánov oboch zúčastnených strán v trvaní
5 rokov. Po tomto období obidve zúčastnené strany vyhodnotia svoje aktivity a rozhodnú o jeho ďalšom
pokračovaní.
V prípade, ak jedna zo zúčastnených strán nebude chcieť pokračovať v ďalšej spolupráci počas
nasledujúceho obdobia, tento jej úmysel musí byť predložený v písomnej forme ako výpoveď
s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená.
V prípade, ak zúčastnená strana dlhodobo nejaví ochotu spolupracovať, memorandum zaniká márnym
uplynutím troch mesiacov odo dňa doručenia výzvy na spoluprácu nespolupracujúcej zúčastnenej strane.

2)
3)

Memorandum o spolupráci bolo vypracované v štyroch rovnopisoch, z ktorých sú pre každú zúčastnenú
stranu určené dva rovnopisy.
Toto memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zúčastnenými stranami memoranda.
Toto memorandum je podpísané štatutárnymi orgánmi zúčastnených strán, pričom svojím podpisom
vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.

Článok I. Preambula
1)

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (ďalej len SSKK) a Slovenská asociácia knižníc (ďalej len SAK)
deklarujú svoje rozhodnutie rozvíjať vzájomnú spoluprácu na princípoch dôvery, profesionality
a vzájomného obohacovania sa v oblasti realizácie spoločných projektov a posilnení strategického rozvoja
oboch profesijných združení.
Memorandum je prejavom slobodnej vôle jeho zúčastnených strán SSKK a SAK a vypovedá o ich spoločnom
rozhodnutí spolupracovať pri navrhovaní a realizovaní spoločných cieľov. Partnerstvo, ktoré je predmetom
tohto memoranda, je neformálne spojenie SSKK a SAK, vytvorené s cieľom vzájomnej spolupráce.
Zúčastnené strany vyjadrujú svoju ochotu spolupracovať pri stanovených spoločných programoch,
projektoch a aktivitách, pričom budú zohľadnené možnosti a podmienky každého z partnerov.

2)

3)

Článok II. Cieľ a predmet memoranda
1)
2)
3)
4)
5)

Cieľom memoranda je rozvoj, akceptovanie a zlepšovanie celoslovenského a celospoločenského statusu
knihovníctva, knižníc a profesie knihovníka.
Zúčastnené strany deklarujú spoločný záujem a pripravenosť participovať na vytváraní iniciatív, ktoré
vyústia do spoločných postupov a do vypracovania projektov, ktoré naplnia cieľ memoranda.
Predmetom memoranda je spolupráca v nasledovných oblastiach:
vzájomná výmena skúseností a informácií z činnosti združení,
spolupráca na dohodnutých projektoch, aktivitách, podujatiach,
spolupráca na tvorbe národných knihovníckych koncepcií a stratégií,
zahraničná spolupráca a koordinovaná výmena skúseností so zahraničnými partnerskými inštitúciami,
spolupráca pri tvorbe zásadných spoločných mediálnych vyhlásení a komuniké,
spolupráca na tvorbe knihovníckeho periodika.
Zúčastnené strany súhlasia s tým, že podrobnosti realizácie, podmienok a foriem vzájomnej spolupráce na
spoločných aktivitách budú posudzované jednotlivo.
Z tohto memoranda pre zúčastnené strany nevyplývajú žiadne finančné záväzky.

Bratislava 11.11.2019

.............................................
Mgr. Helena Mlejová
predsedníčka SSKK

.............................................
Ing. Ondrej Látka, PhD.
predseda SAK

