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Milé kolegyne, milí kolegovia, 
 

 

začal sa ďalší rok, naše knižnice navštívili prví čitatelia, aby nám zaželali veľa 

úspechov, zdravia a spokojnosti. Kedy sme my knihovníci spokojní? Verím že vtedy, keď sú 

spokojní naši čitatelia. Vlastne používatelia, tento termín sa v súčasnosti uvádza namiesto slova 

čitateľ. A to preto, že aj verejné knižnice prestávajú byť iba miestnosťami s knihami, 

požičovňami, a stávajú sa priestormi, ktoré návštevníci využívajú aj inak. Deti si môžu prísť 

urobiť úlohy, vyhľadať materiály do školy, vytlačiť si podklady na školské projekty. Obyvatelia 

môžu prísť na podujatia – besedy, prednášky, kurzy, posedenia. V knižnici sa môže preberať 

záhrada, varenie, ručné práce, trénovať pamäť. Knižnica môže byť aj informačným centrom 

obce, miestom s verejným internetom, archívom miestneho periodika, spoločenským priesto- 

rom.  

Naša pani metodička Katarína Benciová sa často pri návštevách obecných a mestských 

knižníc a ich zriaďovateľov, starostov a primátorov stretáva s vyhlásením, že knižnica u nich 

funguje. Veď kdesi na úrade je miestnosť s regálmi a nejakými knihami, ktorá sa na 2-3 hodiny 

týždenne odomkne, vo vedľajšej miestnosti sedí matrikárka, sekretárka, aktivačný pracovník 

a pod., ktorá knihu v prípade nečakanej návštevy čitateľovi vydá, možno proti podpisu. Ročne 

pribudne pár darovaných kníh, staré a zaprášené sa nevyradia,  nech na regáloch niečo ostane. 

Pri ročných štatistikách si obec opäť vykáže fungujúcu knižnicu.  

Nemala by sa taká knižnica radšej zatvoriť? Nemala. Lebo všetko je o ľuďoch. Možno 

príde iný starosta a iný knihovník, ktorý aj na úkor voľného času napíše projekt, nakúpi nábytok 

a nové knihy, osloví miestnu školu a klub záhradkárov, pozve ich do vyvetraných 

a pozametaných priestorov a naučí obyvateľov, že majú v obci priestor, ktorý je pre nich 

k dispozícii. 

Štatistika každoročne ukazuje, že existujú knižnice s 20 výpožičkami ročne, 9 čitateľmi 

a žiadnymi inými aktivitami, ideálni kandidáti na zrušenie. Výhodou je, že starostovia 

a primátori majú ešte stále kdesi v podvedomí naučenú myšlienku, že knižnica patrí medzi 

inštitúcie, ktoré by mali v obci byť. Treba ale pracovať na tom, aká to má byť knižnica, aby sa 

u rovnakého starostu podvedomá predstava knižnice ako miestnosti s knihami a starou pani 

knihovníčkou sediacou pod oknom v prítmí, zmenila na obraz živého priestoru. 

Držím palce Vám, knihovníkom, aj Vašim čitateľom a používateľom. 

 

 

       Mgr. Daniela Tóthová, riaditeľka 
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A k t u a l i t y 
 

Štatistika za rok 2016 

Informácie k štatistickému zisťovaniu 
 

 Zber štatistických údajov knižníc za rok 2016 bude prebiehať rovnakým spôsobom ako 

v minulom roku, t. j. zaslaním jedinečných linkov z Národného osvetového centra na e-

mailovú adresu štatutára, alebo knihovníka, podľa toho, akú adresu ste uviedli vo 

výkaze minulý rok  

 Termín vypĺňania elektronických formulárov je stanovený predbežne od 8. 2. 2017 – 1. 

3. 2017 

 Predpokladaný termín zberu štatistických údajov, alebo aktuálne zmeny si kontrolujte 

tu http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/statistika-kultury-1a8.html (dolu pod textom) 

 Súčasťou elektronického formulára je aj vyplnenie Vyhlásenia o súhlase s použitím 

štatistických údajov 

 Venujte prosím pozornosť (hlavne vaši ekonómovia) vyplneniu údajov 

o zamestnancoch/zamestnancovi knižnice v module č. 6, pretože tento rok sa vracia 

zase späť k prepočítanému úväzku a uvádza sa v desatinných číslach, (v riadkoch 4-6  

zase v celých číslach) 

 Desatinné číslo sa uvádza aj v module 3 v r. 25 

 Pozorne čítajte metodické pokyny, ktoré sú súčasťou formulára, posielam link, kde si 

v pdf nájdete formulár, ktorý použite na prípravu údajov. Vyplniť ho musíte výlučne 

elektronicky http://www.culture.gov.sk/vdoc/424/schvalene-vykazy-kult-2016-

28c.html , je to výkaz 10-01 o knižnici 

 S vypĺňaním vám žiaľ nedokážem pomôcť, keďže sa do elektronického formulára 

dostanete len vy, cez jedinečný link určený len vašej knižnici 

 V prípade možných nejasností a potreby sa obracajte na PhDr. Ivetu Kilárovú PhD. zo 

Slovenskej národnej knižnice iveta.kilarova@snk.sk ; 043/24 513 23 

 
kb 

 

 

Týždeň slovenských knižníc 
 

sa uskutoční v dňoch 13.-19. 3. 2017. Tento rok prebehne už 18. ročník tohto 

celoslovenského podujatia pod spoločným mottom „Knižnice pre všetkých“. Plánujte si aktivity 

a hostí ktorých pozvete. Propagujte svoje podujatia aj na portáli Infolib. Ocením všetky vaše 

postrehy, novinky, príspevky, články a fotografie z TSK vo vašej knižnici . Verím, že tento 

ročník bude opäť niečím výnimočný a nie menej úspešný ako tie predchádzajúce.  

 

Noc s Andersenom 17. ročník, sa bude v tomto roku konať v piatok 31. 3. 2017. 

Nezabudnite sa zaregistrovať.   

http://www.nocsandersenem.cz/novinky/17-rocnik-noci-s-andersenem-2017-

registrace-spustena.html Na tejto stránke nájdete aj plagát, prihlášky a všetky dôležité veci, 

môže Vám to slúžiť ako inšpirácia k vytvoreniu vlastných reprezentačných materiálov. 

       
    kb 

 

http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/statistika-kultury-1a8.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/424/schvalene-vykazy-kult-2016-28c.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/424/schvalene-vykazy-kult-2016-28c.html
mailto:iveta.kilarova@snk.sk
http://www.nocsandersenem.cz/novinky/17-rocnik-noci-s-andersenem-2017-registrace-spustena.html
http://www.nocsandersenem.cz/novinky/17-rocnik-noci-s-andersenem-2017-registrace-spustena.html
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Dotácie z Fondu na podporu umenia 2017 

 
 Aj v roku 2017 si bude možné podávať žiadosť o dotáciu z Fondu na podporu umenia 

(ďalej len „FPU“). V tomto roku je možné podávať si žiadosti v týchto programoch: 

 

5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra (na skvalitnenie interiérového 

vybavenia knižnice) 

Termín zverejnenia výzvy: 15. 2. 2017 

Žiadosť je potrebné podať do: 15. 3. 2017 

 

5.1.3 Akvizícia knižníc (na nákup knižničného fondu) 

Termín zverejnenia výzvy: 15. 2. 2017 

Žiadosť je potrebné podať do: 15. 3. 2017 

 

Všetky možnosti podpory sú podrobne vysvetlené na stránke FPU. Takisto tu nájdete aj termíny 

výziev.  

 

http://www.fpu.sk/sk/fond  

 

Upozornenie: MK SR už dotácie v kompetencii nemá. Od minulého roka ich poskytuje len 

FPU. Tu si môže podať žiadosť o dotáciu každá knižnica, aj tá, ktorá nemá peniaze na nákup 

literatúry, neplatia obmedzenia týkajúce sa príspevku na nákup literatúry od zriaďovateľa 

v predchádzajúcich rokoch. Treba však počítať s tým, že pri podaní žiadosti do FPU sa platí 

administratívny poplatok, zvyčajne vo výške 20 €. V závislosti od toho, koľko € budete žiadať, 

je potrebné spolufinancovať túto dotáciu v minimálnej  výške 5% zo žiadanej sumy. Ak by 

žiadosť schválená nebola, manipulačný poplatok vrátený nebude.  

V prípade nejasností a problémov sa obracajte na zodpovednú osobu, referentku, Zuzanu 

Borošovú, 02/593 24 261, zuzana.borosova@fpu.sk  a to v čase pondelok – štvrtok  13:00 -

15:00 a v piatok 13:00 – 14:00. Všetky informácie nájdete na stránke FPU. 

 

            kb 

 
 

 

Z   h i s t ó r i e   o b c í   a   k n i ž n í c 
 

Vištuk 

 
 

http://www.fpu.sk/sk/fond
mailto:zuzana.borosova@fpu.sk
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Leží v západnej časti Podunajskej nížiny, v plytkej kotline Vištuckého potoka. Obec sa 

písomne uvádza v roku 1244 (Vischa), bola poddanskou obcou panstva Červený Kameň. 

Fuggerovci vybudovali v chotári dva rybníky. V r. 1540 sa tu usadilo 30 chorvátskych rodín. 

Obyvatelia sa zaoberali vinohradníctvom, krajčírstvom a obuvníctvom, ženy výšivkárstvom 

a čipkárstvom. Po 1. sv. vojne rozparcelovali pozemky grófov Andrássyho a Pálffyho, zostali 

iba dva zvyšné veľkostatky.  

Z historických pamiatok je dôležité spomenúť Kostol najsvätejšej Trojice, ktorý bol 

postavený v rokoch 1797 - 1800 na mieste staršieho gotického kostola, z ktorého sa zachovala 

veža. Prícestná kaplnka sv. Vendelína pochádza z 19. storočia. Klasicistické prícestné sochy 

svätého kríža, Floriána a Immaculaty, pochádzajú z 1. pol. 19. storočia. Kríž pri ceste, 

romantizmus, bol postavený v r. 1864. V obci sa narodil Anton Benčič, náboženský spisovateľ.  

 

Obecná knižnica Vištuk 

 
V školskej kronike sa píše, že v roku 1928 mala obecná knižnica asi 20 zväzkov kníh, 

a tie neboli práve v najlepšom stave. V notárskej zápisnici z obecného zastupiteľstva z roku 

1928 je zachytené, že obec zakúpila pre obecnú knižnicu "Zlatú knihu Slovenska" za 150,- 

korún. Knižnicu vtedy riadil obecný úrad. Neskôr vedenie obecnej knižnice prebrala škola. 

V zápisnici z 2. 6. 1954 je uvedený ako knihovník p. Biely, učiteľ vo Vištuku. Knižnica bola 

umiestnená v chodbe Národnej školy, celý knižničný fond sa zmestil do jednej skrine. Knižnica 

obsahovala 600 zväzkov kníh. V r. 1956 bola knihovníčkou V. Matejová. Knižnicu 

navštevovalo 120 čitateľov. Úzko spolupracovala aj s JRD, pretože tam knižnica chýbala. 

V rokoch 1959 - 1960 bola knihovníčkou Agneša Biela, v roku 1961 Magda Kubicová, 

učiteľka. Knižnica bola presťahovaná do priestorov Osvetovej besedy. Fond sa rozrástol 

a zapĺňal už 5 skríň. V tomto roku mala knižnica 101 čitateľov a 2 663 výpožičiek, usporiadala 

7 besied. Prírastok za tento rok bol 275 k. j. V roku 1963 nastúpila M. Sekanová, neskôr p. 

Kulifajová. Po nej v roku 1964 Ján Tarčák, ktorý pracoval ako knihovník aj v obci Kaplna 

v rokoch 1951 - 1959. Po jeho smrti nastúpil v roku 1968 Matej Považay, učiteľ. Knižnica bola 

umiestnená v zasadačke MNV. Knihy boli naďalej v skriniach, chýbali regály na knihy. 

Množstvo literatúry sa do nich už nezmestilo. Knižnica bola neskôr na nejaký čas čitateľom 

neprístupná, zatvorená bola  pravdepodobne z priestorových dôvodov. Svoju riadnu činnosť 

začala opäť vykonávať 1. 10. 1975. Knihovníčkou bola Magda Jurčovičová, učiteľka. Knižnica 

sídlila v miestnom kultúrnom dome, v jednej miestnosti. Spolupracovala so ZDŠ, aj MŠ. 

Knihovníčka pracovala v knižnici do konca roka 2002.  

1. 1. 2003 nastúpila Ivana Jelemenská.  

V roku 2006 bola budova KD zatvorená z dôvodu rekonštrukcie. Knižnica v tomto roku 

stagnovala. Po rekonštrukcii knižnicu v rámci KD presťahovali do nových priestorov, mala už 

dostatok regálov na prehľadné uloženie všetkej literatúry. Na miesto knihovníčky v roku 2008 

nastúpila Elena Mináriková, knižnica začala pracovať profesionálne. Otvorená bola 8 hodín 

denne. V tom čase obec zakúpila dva počítače pre čitateľov. Knižnica bola funkčná len do roku 

2010, následne bola päť mesiacov zatvorená.  

Od začiatku roka 2012 je knižnica otvorená ako chránená dielňa, na polovičný úväzok 

tu pracuje Mária Hábelová, ktorá v knižnici urobila hĺbkovú revíziu fondu a odstránila chyby 

a nedostatky spôsobené v predchádzajúcom období. V súčasnosti má knižnica v prírastkovom 

zozname zapísaných 4 000 zväzkov literatúry a vlastní dva počítače s internetom pre svojich 

čitateľov. Starostom obce Vištuk je Ľubomír Jelínek. Čo pre neho znamená knižnica? 

„V čase keď som vyrastal bolo pre našu generáciu úplne samozrejmosťou chodiť do 

knižnice. Dokonca na niektoré knihy bol poradovník a musel som čakať kým príde na mňa rad, 

aby som si ju mohol požičať. Vzťah ku knihám mi zostal dodnes. V súčasnej dobe vnímam 
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knižnicu, nielen ako miesto kde sa dajú knihy zapožičať, ale najmä ako miesto kde sa dá v kľude 

posedieť, kde sa ľudia radi stretávajú a kde vznikajú nové nápady“. 

           K. Benciová 

 
 

Z   n a š i ch   k n i ž n í c 
 

STUPAVA 

Na štarte novej éry, v nových krásnych priestoroch. 

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave je konečne presťahovaná! 
 

          Stalo sa tak po mnohých rokoch, kedy bola knižnica na periférii mesta, v technicky 

nevyhovujúcich priestoroch s veľmi málo dopĺňaným knižničným fondom. Samotné prípravy  

na sťahovanie sa začali  v októbri 2015.  Vtedy už bola rozbehnutá rekonštrukcia starej budovy,  

budúcej novej knižnice.  

V starej knižnici prebiehali výpožičky a prvé veľké vyraďovanie knižničného fondu.  

Duplicitné, poškodené a zastarané tituly postupne knihovníčky vyraďovali pred sťahovaním.  

Nasledoval výber a nákup knižničného softvéru, testovacia prevádzka a následná katalogizácia 

retro-fondu, s paralelným vyraďovaním a postupným balením. S objemom prác pomohli 

aktivační pracovníci aj pracovníci mesta.   

V prvom kole sa vyradilo z 26 000 kníh knižničného fondu približne 6 000 kníh,  ďalšie 

priebežné vyraďovanie bolo potrebné robiť po presťahovaní, lebo až na tvári miesta sa 

ukazovali skutočné kapacity rozmiestnených regálov. Práce bolo dosť, na prekážky 

a nepohodlie sme však rýchlo zabudli.  Knižnica stojí, slúži,  ľudia chodia a slovami chvály 

nešetria.  Zmenilo sa toho veľa, knižnica je v centre mesta, máme dostatok nových kníh a ďalšie 

nakupujeme. Výpožičné hodiny sme výrazne rozšírili. Pribudla študovňa, počítače pre 

čitateľov, internet, WiFi,  samoobslužný skener.   

Novinkou sú priestory na podujatia vybavené dataprojektormi. Súčasťou budovy 

knižnice je kaviareň s terasou, vstupný priestor so šatňou a zázemie.  Vytvorili sme Informačné 

centrum pre Dolné Záhorie. Čitatelia si rýchlo zvykajú na nové a lepšie. S príchodom leta sa 

môžu tešiť na sprístupnenie letnej čitárne a knižnice. Celý priestor knižnice v spojení 

s kaviarňou a dvorom je projektovaný na rozšírenie služieb čitateľom. Okrem výpožičiek 

a klasických návštev školákov a škôlkarov bude  samozrejmosťou chodiť do knižnice aj na 

podujatia pre verejnosť.  

Na celý rok 2017 plánujeme a už aj realizujeme cyklus pravidelných podujatí 

zameraných na literatúru, podporu čítania,  spojenie literatúry s umením, umenie,  osobnostný 

rozvoj a celoživotné vzdelávanie.  Prvých šesť podujatí v novootvorenej Mestskej knižnici 

Ruda Morica, máme za sebou. Záujem ľudí, výborná atmosféra a ohlasy návštevníkov nám 

napovedajú, že sme na správnej ceste. Verím, že energia, práca a nadšenie tvorcov 

a realizátorov projektu novej knižnice bude zúročená a odmenená spokojnosťou čitateľov 

a návštevníkov  knižnice.  Za všetkých spomeniem najvýraznejších. Architektom projektu je  

Mgr. art. Ing. Pavol Pilař,  iniciátorom, manažérom a dušou projektu je primátor mesta Stupava 

Ing., Mgr. art. Roman Maroš. Píšem v prítomnom čase, lebo projekt pokračuje. Máme pred 

sebou katalogizáciu celého knižničného fondu, priebežné nákupy kníh, prípravu podujatí, 

doplňovanie vybavenia, komunikácie s čitateľmi a  prieskum záujmu.   

Náklady na rekonštrukciu a vybavenie knižnice pokryli sponzorské dary, a projekt bol 

realizovaný s podporou BSK a FPU.   

 

Monika Palečková 

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave 
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Nádherné nové priestory Mestskej knižnice Ruda Morica v Stupave 

 

 

 
Čitatelia sa tu cítia príjemne 
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Deti pravidelne navštevujú knižnicu, základná škola je veľmi blízko  
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S malými deťmi sa výborne pracuje 

 

 
Beseda a autogramiáda s Martou Fartelovou 
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PEZINOK 

V kolotoči kníh  
 

 Výchovný program, ktorý je zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti a čítania 

u detí v období mladšieho školského veku. Pri tvorbe jednotlivých aktivít je použitá a deťom 

predstavovaná slovenská literatúra. V aktuálnom školskom roku je projekt realizovaný na 

základnej škole v Slovenskom Grobe (dve triedy) a v Pezinku (2 triedy). Podobným projektom, 

ktorý sa zaoberá čítaním u detí, je projekt Hrdina vo mne (aktuálne realizovaný v 4 triedach 

v Pezinku). Cieľom projektu je zvýšiť záujem detí o čítanie a zaujímavou a interaktívnou 

formou podporovať a rozvíjať prosociálne správanie. Počet jednotlivých stretnutí je 11 za 

školský rok, konajú sa vždy raz mesačne v trvaní 1 – 1,5 hodiny. Vopred máme pre triedu 

pripravenú knihu, ktorú s nimi prečíta učiteľ, prípadne deťom čítame vybranú kapitolu, ku 

ktorej máme pripravené aktivity.  

Nosnou myšlienkou na realizovanie takýchto programov je predovšetkým vnímanie 

toho, aké vzory správania sú v súčasnosti deťom prezentované a ponúkané. Na základe toho si 

môžeme všimnúť dôležitosť takého aspektu u knihovníka, akým je aj napr. byť vhodným 

vzorom správania. Za takýto druh správania považujeme správanie, ktoré je prospešné nielen 

pre jednotlivca, ale pre celú spoločnosť. Medzi takéto správanie zaraďujeme pomoc, darovanie, 

delenie sa, za vyšší stupeň považujeme altruistické správanie, keď je človek nápomocný, vie sa 

podeliť, vypočuť druhého, vytvárať kamarátske vzťahy. Uvedené vzorce správania považujeme 

za dôležité odovzdávať dnešným deťom. Všímame si vysokú mieru egocentrizmu, nižší záujem 

o druhých a práve preto chceme cez vlastný príklad a vhodné výchovné pôsobenie utvárať 

v deťoch pozitívny obraz o seba a druhých, a tak prispievať k tvorbe prosociálne zmýšľajúceho 

človeka.  

Mgr. Júlia Štefeková (realizátorka projektov Hrdina vo mne a V kolotoči kníh) nastúpila 

do Malokarpatskej knižnice v Pezinku v septembri 2016, nadviazala na svoje predchádzajúce 

pracovné skúsenosti s deťmi, ktoré naplno využíva vo svojej pôsobnosti. Spolu s kolegyňou 

Mgr. Veronikou Nouzovou boli hosťami medzinárodného seminára, Motivačné aktivity 

s detským čitateľom, ktorý sa konal v decembri 2016 v Knižnici pre mládež mesta Košice. 

Prezentovali realizáciu podujatia pre deti prvých a druhých ročníkov ZŠ s názvom „S Calvinom 

na cestách“, v ktorom využili prvky z uvedených výchovných programov. 

 

Mgr. Júlia Štefeková  

  Oddelenie pre deti a mládež  

 

 
Ilustračné foto 



OČK(o) 2/2016 

 

10 

SENEC 

Večer s Bibianou Ondrejkovou 
 

Dňa 19.novembra 2016 o 18.00 hod. sa v seneckej knižnici stretli milovníci pekného 

slova a hudby. Naše pozvanie prijala herečka a teraz už i autorka kníh – Bibiana Ondrejková. 

Okrem detských kníh napísala aj zbierku ľúbostnej poézie Len tak zľahka a práve tá 

bola predmetom stretnutia s čitateľmi. Pani Bibiana ju prezentovala, členky bývalého 

ochotníckeho divadla Eva Debnárová,  Eva Cibuľová a knihovníčka Jarmila Majová 

zarecitovali z nej niekoľko básní, aby priblížili trochu jej obsah návštevníkom. K peknej 

atmosfére prispel i Vladimír Kubalák svojou hrou na gitare. Herečka a autorka v jednej osobe 

nám porozprávala o svojom živote, tvorbe a záľubách.  

 

       Jarmila Majová, Mestská knižnica v Senci 

 

 
Bibiana Ondrejková v Mestskej knižnici v Senci 

 

 

SENEC 

Takmer historické stretnutie 3. druhu 
 

23. 11. 2016 sa senecká knižnica zmenila. Zaodela sa tak trochu do historického rúcha. 

Naše stretnutie totiž prijala najúspešnejšia slovenská autorka historických románov z obdobia 

stredovekého Slovenska, Jana Pronská. Privítali sme ju v historických kostýmoch, hrala 

stredoveká hudba a príjemné svetlo sviečok dotváralo túto zvláštnu atmosféru. Autorka bola 

veľmi milo prekvapená, najradšej by sa bola aj ona prezliekla do historických šiat... Dialóg sa 

niesol v príjemnom duchu, pani Pronská sa nám vyznala zo svojej lásky ku histórii, ale tiež 

dokázala, že je moderná mladá žena so starosťami a radosťami podobnými tým našim. Tak sa 

stala v našich očiach ešte sympatickejšou. Potešila ju aj účasť študentov seneckého gymnázia, 
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ktorí jej diela tiež radi čítajú a mnohí si knihy na mieste zakúpili ako vianočný darček, 

samozrejme so vzácnym autogramom spisovateľky. 

 

Jarmila Majová, Mestská knižnica v Senci 
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Beseda v Mestskej knižnici v Senci 

 

 

GAJARY 

Revízia knižničných fondov v Gajaroch 
 

 V novembri 2016 sme na príkaz zriaďovateľa, pána starostu obce naštartovali revíziu 

knižničných fondov v Obecnej knižnici v Gajaroch. Žiadne záznamy, zápisnice 

z predchádzajúcich revízií sme nenašli, iba jediný stručný záznam z roku 1962. Nevedela som, 

ako sa dopracovať k správnemu a ucelenému vyhodnoteniu skutočného stavu knižničných 

jednotiek. Výborné rady a návod ako postupovať mi poskytla pani PhDr. Benciová ešte pred 

začiatkom revízie.   
 Pán starosta pridelil 3 ženy z aktivačných prác, jedna úradníčka pracovala iba 

sporadicky na počítači – písala zoznamy vyradených kníh. 

 S Božou pomocou a za spolupráce a riadenia metodičky p. Benciovej s jej kolegyňou,  

ktoré nám v prvý deň revízie veľmi pomohli, sme prácu rozbehli. Mali sme pripravených 18 

hárkov, podľa počtu knižničných jednotiek v prírastkovom zozname s číslami od 1-1000. 

Krížikom sme zaznačili každú prítomnú knihu k danému číslu. Do každej knihy sme vpísali 

značku že bola zrevidovaná, R ako revízia a príslušný rok. Zároveň sme vyraďovali knihy 

zastarané, poškodené, opotrebované. Takže každá kniha prešla našimi rukami s kúdolom 

prachu, ktorý sa víril v miestnosti . Nebolo to príjemné, ale to všetko s takouto prácou súvisí. 

 Pracovali sme denne 8 hodín od 7.00 do 15.00 podľa pracovnej doby pomocníčok. Ja 

som však pokračovala, zaznačiť vyradené knihy, ukladať knihy do regálov podľa autorov 

a žánru, aby boli v nasledujúci deň priestory voľné. 

 Práca však podľa našich predstáv neprebiehala plynule, bez problémov. Ženy na 2 aj 3 

dni v týždni presúvali na aktivačné práce do terénu, čím sa práca v knižnici predlžovala. Sama 

som vyberala knihy z regálov, značila ich do hárkov, vyraďovala a spätne ukladala.  
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 Nakoniec sme to zvládli, čo ma veľmi uspokojuje. Spočítali sme zostatkový stav 

knižničných jednotiek, odpočítali knihy vyradené a stratené a finálna časť zapísať vyradené 

knihy do vyraďovacieho zoznamu zostala pre mňa.  

I keď to bolo vyčerpávajúce, pocítila som väčšie zblíženie s jednotlivými knihami 

a bolo mi ľúto každej, ktorú som musela vyradiť. Verím, že i v tomto pretechnizovanom svete 

kniha prežije. 

 

        Mgr. Júlia Slámová 

        Obecná knižnica v Gajaroch 

 

   

 
Takto prebiehala revízia KF v OcK v Gajaroch 

 

 

ZOHOR 

Celé Slovensko číta deťom ... aj na Mikuláša 
 

Vo štvrtok 8. decembra v poobedných hodinách sa v Miestnej ľudovej knižnici Zohor 

rozdávali mikulášske darčeky v podobe krásnych literárnych príbehov. 

Projekt „Poďte, budeme spoločne  čítať“ sa niesol v znamení hesla „Poď, budem ti 

čítať!“ a hlavná myšlienka bola „Čítajme deťom 20 minút každý deň!“.  

Po celom Slovensku čítali deťom významné osobnosti daného regiónu, spisovatelia, 

starostovia, primátori, športovci, učitelia, rodičia, jednoducho všetci tí, ktorí boli ochotní sa na 
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chvíľu zastaviť a darovať kúsok zo svojho drahocenného času a prečítať krátky úryvok  

z detskej knihy, ktorá im z detstva najviac utkvela v pamäti.  

 Do našej knižnice som pozvala žiakov druhého a tretieho ročníka zo školského klubu 

detí pri našej základnej škole s pani vychovávateľkou Jarkou Stachovou.  

Do tohto projektu som sa prihlásila na poslednú chvíľu a nestihla som zabezpečiť 

žiadnych hostí, a tak prišla na rad improvizácia, veď hádam, len niekto príde do knižnice a rád 

sa s nami podelí o svoje spomienky na detstvo strávené s knihou. Ak inak nie, som tu predsa 

ešte ja. A z tých kníh, čo som prečítala ako školáčka by bola veru pekná kopa. Ale našťastie to 

nebolo treba. Prvou čítajúcou, ktorú som poprosila bola pani učiteľka Dufková a jej Hrdinský 

zápisník od Kláry Jarunkovej. Vybrala si príbeh o Vianociach, ktorý sa nám témou hodil do 

predvianočného obdobia. Potom  prišla na rad pani vychovávateľka Jarka, ktorá miluje  hrdinov 

z knihy Opice z našej police od Kristy Bendovej. Čítanie v jej podaní bolo pre decká 

neskutočným zážitkom, ani nedýchali... Keď skončila, ozvalo sa zborové „ešte, ešte čítajte pani 

učiteľka“. Na otázku „Akú knihu si najviac pamätáte z detstva?“ nám pani prednostka Kafková 

odpovedala: „No predsa Jano od Fraňa Kráľa.“ A tak sme si prečítali úryvok aj z tejto knihy, 

veď nech deti vedia, ako ťažko sa žilo v minulosti. „No teraz je rad na tebe pani knihovníčka,“ 

pomyslela som si, keď sme dočítali Jana. Našťastie ma zachránila mamička Veroniky 

a Kristínky, pani Gulabová, ktorá prišla pre svoje dve dievčatá. Jej obľúbená kniha bola Danka 

a Janka od Márie Ďuríčkovej a prečítala nám o tom, ako sa Janka a Danka predstavujú. 

A možno má túto knihu rada aj preto, že má doma tiež dve také rozkošné dvojičky. 

A predsa prišiel rad aj na mňa. Kniha, ktorá mi napadne pri spomienke na obdobie, keď 

som mala 8 – 9 rokov, je kniha, ktorá sa volala Tutulaj a Vrtichvost. Neviem prečo práve tá, 

a možno pre nezvyčajné mená hlavných hrdinov.  

Okrem čítania sme stihli diskutovať aj na tému, aké knihy sa komu páčia, a či radšej 

čítajú alebo počúvajú. Odpovede boli rôzne.  

Ani som sa nenazdala a hodinka, ktorou som sa rozhodla tieto deťúrence obdarovať, 

ubehla ako voda v potoku a bol tu koniec. Pre malých družinárov si prišli rodičia, rozlúčili sa 

so mnou slovami „Vidíme sa zajtra pani „knižničiarka“!“  A ja som sa už na to zajtra tešila, 

lebo mi je s nimi krásne a veselo. I keď sú niekedy neposedné, ale však sú to deti a nie bábky.  

A preto, milí rodičia, starí rodičia, ak vás vaše deti poprosia, aby ste im čítali, neváhajte 

a nájdite si čas, veď 20 minút nie je až tak veľa, a možno sa to raz otočí a oni budú čítať vám. 

A to je cieľ celého nášho snaženia „ABY DETI ČÍTALI“! 

      Jana Ščepánková, Miestna ľudová knižnica Zohor 
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Z a u j í m a v o s t i 

 

PREČÍTALI SME ZA VÁS 
 

10 najkrajších miest na čítanie kníh: Tie najzaujímavejšie knižnice na svete 

Ponúkame kombináciu najkrajších, starobylých, rustikálnych a vintage vyzerajúcich knižníc po 

celom svete. Nasledujúce obrázky určite ulahodia vašim očiam. Tu je ešte jeden citát o knihe, 

ktorý ma zaujal. 

 

 

Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa 

hlupákom 

 

Ján Amos Komenský 
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The Libreria Acqua Alta, Benátky 
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Shakespeare and Company, Paríž 
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House on the Rock, Wisconsin 

 

 
 
 

Mestská knižnica, New York  
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The Royal Portuguese Reading Room, Portugalsko 
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The Bodleian Libraries, Oxfordská Univerzita 
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Knižnica The Biltmore House, USA 

 

 
 

 

Knižnica v Hearst Castle, USA 
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Knižnica v Univerzite Coimbra 
 

 
 

Knižnica Kongresu 

 
Zdroj: https://refresher.sk/12555-10-najkrajsich-miest-na-citanie-knih-Tie-najzaujimavejsie-

kniznice-na-svete 

https://refresher.sk/12555-10-najkrajsich-miest-na-citanie-knih-Tie-najzaujimavejsie-kniznice-na-svete
https://refresher.sk/12555-10-najkrajsich-miest-na-citanie-knih-Tie-najzaujimavejsie-kniznice-na-svete
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O s o b n o s t i 

 

Pavel Dvořák 
13. 5. 1937 

Slovenský historik, spisovateľ a publicista 

 

 
Pavel Dvořák vo svojej pracovni v Budmericiach 

 

 Narodil sa v rodine českého technického úradníka, ktorý sa presťahoval na Slovensko z 

Plzne. Matka bola herečkou plzeňského divadla a otec František technikom a elektrikárom 

Škodových závodov Plzeň. V roku 1955 maturoval na jedenásťročnej strednej škole na Ulici 

Červenej armády v Bratislave.  

Literárnu dráhu začal prózami. Poviedky začal publikovať v časopise Mladá tvorba, 

neskôr sa venoval publicistike v novinách a časopisoch. V roku 1959 sa stal redaktorom 

denníka Pravda.  

Po promócii na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v odbore história v 

roku 1960 nastúpil na dvojročnú základnú vojenskú službu v Plaveckom Podhradí a na 

letiskách v Trenčíne a na Sliači. V rokoch 1963 – 1968 bol redaktorom krajovej redakcie Práce 

v Košiciach. V roku 1966 získal čestné uznanie nakladateľstva Naše vojsko Praha za zbierku 

poviedok Farby kaki. Po návrate do Bratislavy v roku 1968 pôsobil ako redaktor v 

časopise Výber. V roku 1971 prešiel do hudobného vydavateľstva Opus. V rokoch 1974 – 1976  

bol publicistom v slobodnom povolaní. 

V rokoch 1976 – 1979 absolvoval študijný pobyt v Historickom ústave SAV v 

Bratislave a 1980 – 1983 v Archeologickom ústave SAV v Nitre. Od roku 1984 bol redaktorom 

časopisu Československý voják. V roku 1990 pôsobil ako redaktor nového denníka Národná 

obroda.  

Dominantnou témou jeho tvorby sa stala história. Vytvoril však aj seriály z oblasti 

populárnej hudby. Patrí k najvýznamnejším autorom formujúcim žáner literatúry faktu na 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1955
https://sk.wikipedia.org/wiki/1959
https://sk.wikipedia.org/wiki/1960
https://sk.wikipedia.org/wiki/1963
https://sk.wikipedia.org/wiki/1968
https://sk.wikipedia.org/wiki/1966
https://sk.wikipedia.org/wiki/1968
https://sk.wikipedia.org/wiki/1971
https://sk.wikipedia.org/wiki/Opus_(slovensk%C3%A9_hudobn%C3%A9_vydavate%C4%BEstvo)
https://sk.wikipedia.org/wiki/1979
https://sk.wikipedia.org/wiki/1980
https://sk.wikipedia.org/wiki/1983
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nitra
https://sk.wikipedia.org/wiki/1984
https://sk.wikipedia.org/wiki/1990
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Slovensku. Významnou mierou sa zaslúžil o popularizáciu slovenských dejín a prezentáciu 

historického diania na konkrétnych ľudských osudoch a dramatických udalostiach, kontinuitu 

osídlenia a jednotlivých kultúr na území Slovenska od praveku do konca 13. storočia.  

 Literárne aktivity dopĺňajú aj jeho vydavateľská a editorská činnosť. Je aj autorom 

literárnych predlôh k televíznym a rozhlasovým umelecko-náučným reláciám z najstarších 

období histórie nášho územia a mnohých publicistických seriálov z dejín Slovenska. 

Od roku 1991 vedie vydavateľstvo RAK (zameriava sa najmä na historizujúcu 

literatúru faktu, prezentovanie prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov, memoárovú 

literatúru a pod.), ktoré založil v Budmericiach, kde aj žije. 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavel_Dvo%C5%99%C3%A1k  

 

http://www.osobnosti.sk/osobnost/pavel-dvorak-1397  

 

 

K a l e n d á r i u m 

 

L i t e r á r n e    a    k u l t ú r n e    v ý r o č i a    n a    r o k    2017 
 

Január 

21. 01. 1862  155. výr. úmrtia   Božena Němcová, česká spisovateľka 

24. 01. 1922  95. výr. narodenia  Zlatko Klátik, slovenský prozaik a básnik 

29. 01. 1912  105. výr. narodenia  František Švantner, slovenský spisovateľ, prozaik  

 

Február 

03. 02. 1997  20. výr. úmrtia   Bohumil Hrabal, významný český spisovateľ 

 

06. februára      Svetový deň bez mobilu 

 

11. 02. 1982 35. výr. úmrtia  Rudolf, Fabry, slovenský spisovateľ  

 

14. februára      Deň sv. Valentína – Deň zaľúbených 

 

23. 02. 1932  85. výr. narodenia  Anton Hykisch, slovenský spisovateľ 

 

Marec 

10. 03. 1982  35. výr. úmrtia   Milo Urban, slov. prozaik, esejista, publicista 

15. 03. 1967  50. výr. narodenia   Veronika Šikulová, slovenská spisovateľka,  

      novinárka, publicistka 

18. 03. 1962  55. výr. úmrtia   Ľudo Ondrejov, slovenský spisovateľ 

 

21. marca      Svetový deň poézie (UNESCO) 

 

22. 03. 1942  75. výr. narodenia  Milan Zelinka, slovenský spisovateľ 

28. 03. 1582 425. výr. narodenia   Ján Amos Komenský, významný európs. politik,  

     pedagóg, jazykovedec, humanista, filozof  

30. 03. 1932  85. výr. narodenia   Lýdia Vadkerti-Gavorníková, slov. spisovateľka 

 

Apríl 

06. 04. 1942  75. výr. narodenia   Jaroslav Rezník, slov. spisovateľ, scenárista, 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1991
https://sk.wikipedia.org/wiki/Budmerice
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavel_Dvo%C5%99%C3%A1k
http://www.osobnosti.sk/osobnost/pavel-dvorak-1397
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      prekladateľ 

17. 04. 1982  35. výr. narodenia   Ivana Dobrakovová, slov. prozaička, 

      prekladateľka  

18. 04. 1857  160. výr. narodenia  Terézia Vansová, slov. spisovateľka, etnografka 

 

22. apríla       Deň Zeme 

 

23. apríla       Svetový deň knihy a autorského práva 

 

28. 04. 1922  95. výr. narodenia  Klára Jarunková, slovenská spisovateľka 

 

Máj 

1. mája      Sviatok práce 

 

8. mája      Deň víťazstva nad fašizmom 

 

02. 05. 1947  70. výr. narodenia   Peter Štilicha, slovenský spisovateľ, tvorba pre

      deti a mládež, prekladateľ, rozhlasová činnosť 

06. 05. 1922  95. výr. narodenia   Zlata Skolivajsová, slovenská spisovateľka,  

      poetka, publicistka 

11. 05. 1967 50. výr. narodenia            Denisa Fulmeková, slovenská spisovateľka 

13. 05. 1937 80. výr. narodenia            Pavel Dvořák, Slovenský historik, spisovateľ a   

     publicista 

22. 05. 1937 80. výr. narodenia  Tomáš Janovic, slovenský spisovateľ 

23. 05. 1962  55. výr. narodenia   Pavol Weiss, slovenský spisovateľ 

 

Júl 

06. 07. 1962  55. výročie úmrtia   Wiliam Faulkner, americký básnik a prozaik 

15. 07. 1922  95. výr. narodenia  Hana Ponická, slovenská spisovateľka 

17. 07. 1927  90. výr. narodenia   Miroslav Válek, slov. básnik, prekladateľ 

 

August 

08. 08. 1937  80. výr. úmrtia   Martin Rázus, slovenský spisovateľ 

10. 08. 1922 95. výr. narodenia   Vladimír Mináč, slovenský spisovateľ 

24. 08. 1947  70. výr. narodenia   Paulo Coelho, brazílsky spisovateľ  

25. 08. 2007  10. výr. úmrtia   Štefan Žáry, slovenský spisovateľ 

30. 08. 1912 105. výr. narodenia   Pavol Strauss, slovenský spisovateľ, prekladateľ 

 

September 

01. 09. 2007  10. výr. úmrtia   Vladimír Reisel, slovenský spisovateľ 

 

08. septembra     Medzinárodný deň gramotnosti 

 

14. 09. 1947  70. výr. narodenia  Ľuboš Jurík, slovenský spisovateľ 

17. 09. 1937  80. výr. narodenia   Vincent Šabík, literárny vedec, publicista,  

pedagóg 

21. 09. 1922 95. výr. narodenia   Mária Haštová, slovenská spisovateľka, detská   

tvorba 

25. 09. 1897  120. výr. narodenia   Wiliam Faulkner, americký básnik a prozaik 

 



OČK(o) 2/2016 

 

28 

Október 

02. 10. 1867  150. výr. narodenia  Božena Slančíková-Timrava, slovenská 

prozaička, dramatička 

 

15. októbra      Deň bielej palice 

 

24. 10. 2002 15. výr. úmrtia   Vladimír Ferko, slovenský spisovateľ 

 

26. októbra      Deň osvetových pracovníkov 

 

29. októbra      Deň narodenia Ľudovíta Štúra 

 

 

November 

03. 11. 1937  80. výr. narodenia   Viera Švenková, slovenská prozaička,    

      prekladateľka  

 

17. november      Medzinárodný deň študentstva 

 

28. 11. 1907  110. výr. narodenia   Alberto Moravia, taliansky spisovateľ, literárny   

      kritik, novinár  

 

December 

01. december      Svetový deň AIDS 

 

08. 12. 1982  35. výr. úmrtia   Ján Smrek, slovenský básnik, scenárista 

09. 12. 1957 60. výr. narodenia  Roman Brat, slovenský spisovateľ 

09. 12. 1947  70. výr. narodenia   Ján Zambor, lit. vedec, poetik, esejista, pedagóg 

 

10. december     Deň ľudských práv 

 

29. 12. 2002  15. výr. úmrtia   Július Satinský, slovenský spisovateľ, herec,  

      publicista 
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