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Regionálne vzdelávacie centrum Prešov a Regionálne vzdelávacie centrum 

Košice vydalo odbornú  publikáciu zameranú na písanie obecných, školských a iných 

kroník, pod názvom: 

   „Príručka pre obecných a školských kronikárov“ 

„... a iných nadšencov pre dokumentáciu regionálnej alebo rodinnej histórie“ 
Autorka: Mgr. Agáta Krupová 

Publikácia je písaná s aspektom na súčasnú dobu a nové technické prostriedky, ktoré 

otvárajú kronikárom nové možnosti ich využitia a nové  zdroje informácií. Obsahom sa 

venuje všetkým stránkam práce obecného, ale aj školského kronikára, no dotýka sa aj 

iných druhov kroník. Publikácia je členená do jednotlivých kapitol: 

 Z histórie kronikárstva na území súčasného Slovenska 
 Vedenie obecných kroník 
 Školské kroniky 
 Iné druhy kroník 
 Elektronické databázy 
 Prílohy 

Vďaka tejto publikácii sa záujemcovia dozvedia tiež niečo z histórie kronikárstva na Slovensku, ale 

nebudú chýbať ani informácie o dostupných elektronických databázach na internete. Publikácia je vhodne 

členená fotografickými a textovými ukážkami z kroník niektorých obcí a miest Slovenska. Časť príloh 

obsahuje dôležité dokumenty a kontakty, ktoré môžu byť kronikárom pri ich práci veľmi užitočné.   

 

Z Á V Ä Z N Á   O B J E D N Á V K A 
 

Záväzne si objednávame  1 ks príručky, v cene 9,60 € / kus 

 

„Príručka pre obecných a školských kronikárov“, autorka: Mgr. Agáta Krupová 

 

Obec/mesto/organizácia:  Obec Kluknava  

Adresa:  053 51 Kluknava 177   Kontaktná osoba:  Ing. Štefan Kováč 

IČO:   00329274     DIČ:    2021331477  

Číslo účtu:  3411984001   Kód banky:   5600 

Telefón:  0903 637 796      E-mail:    starosta@kluknava.sk 

Odber:               osobný        □ 

poštou (súhlasíme s naúčtovaním poštovného a balného)    X 

( hodiace sa zaškrtnite) 

 

V Kluknave dňa 17.6.2014               ________________________ 

               Podpis  

Objednávku môžete realizovať tiež on-line cez našu webovú stránku www.rvcvychod.sk 
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