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Milé kolegyne, milí kolegovia,
Predkladáme Vám číslo časopisu venovaného knihovníkom verejných knižníc nášho
regiónu. Tematicky sa týka ešte roku 2017, životu a aktivít z našich knižníc. Tentokrát naša
Malokarpatská knižnica v Pezinku nechala priestor pre prezentáciu činnosti vašich inštitúcií.
Bohato to využila Knižnica MCK v Malackách. Veľmi ma teší, že okrem prípravy zaujímavých
podujatí naďalej pracovali na modernizácie a skrášlení priestorov a sú knižnicou, kde sa
návštevník musí veľmi príjemne cítiť. Blahoželám. Aj v Senci pripravili tradične veľmi
podnetné podujatia, knihovníčky často podávajú herecké výkony prezlečené za rôzne postavy,
tentokrát za rozprávkové bytosti, a tak pomáhajú propagovať literatúru a obohacujú kultúrny
život v Senci. Ďakujem aj Romanovi Kvankovi, ktorý sa s nami pravidelne podelí
s informáciami o tom, čo sa deje v knižnici v Lozorne a tak môže inšpirovať iné obecné
knižnice.
Každoročne informujeme o možnosti zapojiť sa do projektu Benchmarking knižníc a tak
získať príležitosť porovnať svoje podmienky a činnosti s inými knižnicami z miest a obcí
podobnej veľkosti. Hoci príprava údajov stojí určitú námahu, výsledky porovnávania so
slovenskými a českými knižnicami vytvárajú priestor pre argumentáciu požiadaviek knižnice
voči svojmu zriaďovateľovi a odkrývajú oblasti, v ktorých si knižnica vedie veľmi dobre
a oblasti, ktoré treba posilniť – čo nie je vždy jasné z každoročných štatistík. Odporúčame
najmä mestským knižniciam, aby sa zapojili, preto som rada, že tentokrát prejavili záujem
o zapojenie sa Mestská knižnica v Modre a Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave.
Prajem úspešný rok 2018.
Mgr. Daniela Tóthová, riaditeľka

Aktuality
ŠTATISTIKA za rok 2017
Opäť je tu čas štatistík. Výzvy knižniciam na vyplnenie elektronického formulára už
prichádzajú mailom z Národného osvetového centra na mailovú adresu, ktorú ste vo výkaze
uviedli minulý rok. Každej knižnici príde jedinečná linka s prihlásením. Výkaz treba vyplniť
a odoslať do 6. marca 2018. Knižniciam som rozposlala pdf formulár, ktorý vám slúži ako
cvičné tlačivo pred vpísaním do elektronického formulára. V knižniciach, kde sa menila
knihovníčka, hľadajte linku, aby ste nemali zbytočné problémy.
K. Benciová

DOTÁCIE Z FONDU NA PODPORU UMENIA 2018
Aj v roku 2018 si bude možné podávať žiadosť o dotáciu z Fondu na podporu umenia (ďalej
len „FPU“). Bude možné podávať si žiadosti v týchto programoch:

5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra 28. 2. 2018 – 28. 3.
2018
Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj knižníc a ich služieb,
zabezpečenie, ochranu a bezpečnosť knižničných fondov prostredníctvom technického,
technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia a na vybavenie objektov
priestorov. Podpora je určená aj na odbornú ochranu a uloženie knižničného fondu,
spracovanie, sprístupňovanie, digitalizáciu, reštaurovanie a ochranu historických knižničných
dokumentov a historických knižničných fondov, vzácnych rukopisov, starých a vzácnych tlačí,
významných slovacikálnych dokumentov.
Projekty je možné zamerať aj na skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia pre
zvýšenie komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií. Projekty modernizácie
služieb knižníc môžu v odôvodnených prípadoch zahŕňať aj nákup výpočtovej techniky a/alebo
skenerov s podmienkou, že budú slúžiť výhradne používateľom knižníc.
O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna odborná komisia spoločná tiež
pre podprogram 5.1.3, ktorá bude mať 5 členov.
DOTÁCIA – sa poskytuje na realizáciu odbornej činnosti knižnice, realizáciu skvalitnenia
špecifickej knižničnej infraštruktúry, realizáciu odbornej ochrany historického knižného
dokumentu alebo historického knižného fondu a/alebo na realizáciu skvalitnenia interiérového
vybavenia používateľov knižníc.
Výška udeľovaných dotácií 2 000 – 50 000 Eur
Oprávnení žiadatelia: Žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky
a musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem, ktoré sú špecifikované v predpise Štruktúra
podpornej činnosti na rok 2018.

5.1.3 Akvizícia knižníc 28. 2. 2018 – 28. 3. 2018
Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu, pričom minimálne 10% žiadanej sumy
musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU, ktoré si knižnica môže vybrať
v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice, pričom jedna knižnica môže predložiť
maximálne jednu žiadosť.
O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna odborná komisia spoločná tiež
pre podprogram 5.1.1., ktorá bude mať 5 členov.
DOTÁCIA – sa poskytuje na nákup knižničného fondu.
Výška udeľovaných dotácií: 1 000 – 20 000 Eur
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Oprávnení žiadatelia: Žiadateľ musí byť evidovaný v Zozname knižníc Slovenskej republiky
a musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem, ktoré sú špecifikované v predpise Štruktúra
podpornej činnosti na rok 2018.
http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/struktura-podpory#c65
V prípade nejasností a problémov sa obracajte na zodpovednú osobu, referentku:
Referentky kontaktujte v čase:
Pondelok – Štvrtok 13:00 – 15:00
Piatok 13:00 – 14:00
Osobné konzultácie sú možné len v odôvodnených prípadoch a po dohode s referentom
Program:
5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra
Zuzana Borošová - 02/593 24 261, zuzana.borosova@fpu.sk
Programy:
5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice
5.1.3 Akvizícia knižníc
Ľudmila Dragulová - 02/593 24 260, ludmila.dragulova@fpu.sk
http://www.fpu.sk/sk/kontakt

OPÄŤ NIEČO O BENCHMARKINGU KNIŽNÍC
Začiatkom roka Slovenská národná knižnica sa opäť zisťuje prostredníctvom krajských
metodikov, ktorá z knižníc sa v tomto roku hlási do benchmarkingu knižníc. Výzvu som
rozposlala všetkým knižniciam ktoré by sa mohli zapojiť. Prekvapila ma reakcia niektorých
knihovníčok keď sa ma pýtali telefonicky či mailom čo to benchmarking knižníc je. O
benchmarkingu píšem články už 5 rokov v tomto časopise, pripomínam, rozposielam maily...
Takže ešte raz: Benchmarking knižníc je moderný nástroj riadenia, ktorý prostredníctvom
merania výkonov a procesov organizácie a ich systematickým porovnávaním s výkonom
ostatných hľadá to najlepšie riešenie.
Benchmarking umožňuje identifikovať silné a slabé stránky činnosti knižnice a môže byť
podnetom pre trvalé zlepšovanie. Benchmarking knižníc je nástroj, ktorý umožní vzájomné
porovnávanie vlastných výkonov a činností s ostatnými knižnicami. Každá knižnica, ktorá sa
do benchmargingu knižníc zapája, vypĺňa každoročne elektronický dotazník, (výzvu a linku
pošle p. Dr. Iveta Kilárová zo Slovenskej národnej knižnice), využívame údaje, ktoré sú
zhromaždené a odoslané v Ročnom výkaze o knižnici v príslušnom roku.
Porovnávajú sa knižnice s približne rovnakým počtom obyvateľov, či už obecné, alebo
mestské, profesionálne aj neprofesionálne. Porovnaním údajov môžete argumentovať u svojho
zriaďovateľa. Porovnáte si výkony a dozviete sa, ako na tom vaša knižnica je oproti ostatným.
Skúsenosť je taká že sa boja zapojiť hlavne tie knižnice, ktorých výkony nie sú príliš výrazné
a knižnica len prežíva. Máme žiaľ v regióne aj také.
Aktuálne informácie o projekte Benchmarkingu knižníc: http://goo.gl/Wi4l1. Porovnávanie
prebieha v spoločnej databáze s Českou republikou. NEBOJTE SA BENCHMARKINGU!!!
Katarína Benciová, MKP
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Z histórie obcí a knižníc
ČATAJ

Leží v Podunajskej nížine na nive Vištuckého potoka. Vo veľmi rušnom a dosť nejasnom
období sťahovania národov začalo do našich krajov prichádzať a postupne osídľovať tieto
priestory aj nové etnikum, Slovania, ktoré položilo základy pre nové usporiadanie Európy.
V Čataji sa v 7. - 8. storočí rozkladala slovanská osada, dôležitá nielen z hľadiska
hospodárskeho, ale aj vojenského. Doklady o tom prináša rozsiahle pohrebisko. Do hrobov sa
vtedy vkladali rôzne milodary a ozdoby, zbrane a predmety úžitkového charakteru. Doklady
o tom sú ukryté pod každým domom a na každom humne. Pri rôznych hlbších zemných prácach
sa nájdu zvyšky zborených starých domov i zvyškov nástrojov. V 9. storočí vzniká a rozvíja sa
prvý slovenský štátny útvar - Pribinovo kniežatstvo. Definitívne sa upevňuje a rozširuje
výstavba sídliskových objektov v polohe Vyše Kandy. Podstata príbytkov sa nemenila,
zdokonaľoval sa len proces výroby. Po skončení stavovských bojov a definitívnom odvrátení
tureckého nebezpečenstva boli mnohé obce, ako aj Čataj, opustené, alebo poloprázdne.
Prvýkrát sa Čataj spomína v nepravej listine kráľa Belu IV. z roku 1244 ako villa (majetok,
majer) Chatey. O jeho pôvode a význame však veľa nevieme a pôvod názvu je nejasný. Rok
1244 však nie je rokom založenia alebo vzniku obce. Táto tu už bola ako sídliskový či
majetkový fenomén. Patrila zemianskym rodinám, v r. 1553 Gašparovi Szerédymu, zač. 17.
stor. panstvu Svätý Jur a koncom 18. stor. panstvu Kráľová pri Senci, ktoré sa z predošlého
vyčlenilo. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pracovali ako robotníci na grófskych
majetkoch. Na začiatku 18. storočia sa však začala obnova ekonomiky. Obec Čataj v tom
období dostal do vlastníctva zemepán Ján Pálffy.
Do r. 1945 tu bol liehovar. Na prelome 19. a 20. stor. tu pracovali početní ľudoví rezbári
piestov. V 1. pol. 20. stor. boli rozšírené pestrofarebné dekoratívne maľby, nadväzujúce
v ornamentike a farebnosti na miestnu výšivku. Známou miestnou maliarkou a písmárkou,
predkresľovačkou ornamentov, bola K. Brindzová. Taktiež bolo rozšírené ľudové maľovanie
nábytku a od 1. svetovej vojny ľudové výšivkárstvo. Kostol sv. Margity Antioch, pôvodne
barokový, bol prestavaný v rokoch 1820 - 1830.
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Miestna ľudová knižnica Čataj
Obecná knižnica v Čataji bola založená po prvej svetovej vojne. Prostriedky na nakupovanie
kníh dostala knižnica od Okresného úradu v Modre. Do konca druhej svetovej vojny
nepresiahol počet zväzkov v knižnici číslo 200. Obsahovala hlavne beletriu v slovenskom, ale
i v českom jazyku. Skromná skriňa s obecnou knižnicou bývala umiestnená v dome richtára,
v tzv. richtárskej izbe. Keď bol zvolený nový richtár, skriňa s knihami bola prenesená k nemu.
Tam si chodila požičiavať knihy zväčša mládež.
Počas druhej svetovej vojny bola obecná knižnica presťahovaná do budovy vtedajšej
evanjelickej školy. Starostlivosť o knižnicu v tomto čase dobrovoľne vykonávali učitelia. Po
februári 1948 z nariadenia úradov prevzal knižnicu novozaložený Zväz mládeže a presťahovali
ju do budovy MNV. Po vzniku inštitúcie odborov kultúry a osvety pri národných výboroch,
starostlivosť o obecnú knižnicu v Čataji prebral MNV a ním poverený knihovník. Knižnica
v tom čase bola dotovaná Okresným národným výborom v Senci a po roku 1960 odborom
školstva a kultúry ONV Bratislava - vidiek. V roku 1961 sa stala knihovníčkou Irena
Brunovská. V tomto čase bola knižnica umiestnená v klubovni požiarnej ochrany v základnej
škole, v roku 1963 bola knižnica presťahovaná do priestorov budovy MNV. V tomto istom roku
p. Brunovská odovzdala knižnicu kvôli svojmu presťahovaniu do inej obce. Knižnica dlho
nenašla knihovníka, bola presťahovaná do skladu civilnej ochrany, zostala zatvorená. V roku
1971 bola knižnica umiestnená v zasadačke MNV. V roku 1972 knižnicu presťahovali
z budovy MNV do budovy MŠ. Knihovníkom sa stal Ján Hlavata. V roku 1973 bola knižnici
pridelená nová miestnosť, knihovníčkou bola Katarína Rajčeková. V roku 1976 bola knižnica
opäť presťahovaná do budovy bývalej ZDŠ. V roku 1983 knižnicu presťahovali do
Spoločenského domu, do jednej miestnosti, ako knihovníčka pracuje Miroslava Kösegiová. Po
nej od roku 1988 Emília Červenková. Knižnica sa v roku 1989 opäť presťahovala do
Kultúrneho domu. Knihovníčkou od r. 1992 bola Marcela Rášová.
Účelné umiestnenie dostala knižnica až po postavení nového kultúrneho domu, kde má
vyčlenenú osobitnú miestnosť. O knižnicu sa popri iných úväzkoch stará miestny knihovník,
Roman Rášo. Knihy si môžu občania vypožičiavať raz do týždňa, vždy v pondelok.
V súčasnosti má knižnica 4 000 zväzkov krásnej, odbornej a detskej literatúry. Starostkou obce
je Marta Tušová.
Katarína Benciová, MKP

Z n a š i ch k n i ž n í c
LOZORNO
Prinášame stručný prehľad aktivít v Obecnej knižnici v Lozorne v roku 2017, prácu pána
knihovníka Mgr. Romana Kvanku. Napriek tomu, že sa nejedná o veľkú knižnicu, pracuje
veľmi pekne.
"Škôlkari v Knižnici" (informačná výchova pre deti z MŠ), 22. 3. 2017, zúčastnilo sa 32 detí
a tri panie učiteľky.
"Prváci v knižnici" (informačná výchova pre žiakov I. ročníka ZŠ), 13.10. 2017, zúčastnilo
sa 46 prvákov a dve pani učiteľky.
Letná čitateľská súťaž, ôsmy ročník (Prázdninová knižnica 2017) prebiehala od 1. 7. - do
31. 8. 2017
- zúčastnilo sa 11 čitateľov: Deti vo veku 7 - 14: traja čitatelia, študenti vo veku 15 - 18: dvaja
čitatelia, dospelí 18 +: šiesti čitatelia si spolu požičali 74 kníh.
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Výsledky Letnej čitateľskej súťaže, víťazi:
deti: Maroš Jurovatý (13 ks kníh)
mládež: Marcela Pirušová (20 ks kníh)
dospelí: Renata Pakanová (9 ks kníh)
Víťazov ocenil dňa 27. 10. 2017 knižnými darmi s venovaním starosta obce Lozorno, Ľubomír
Húbek.
Mgr. Roman Kvanka, Obecná knižnica v Lozorne

MESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY MALACKY - KNIŽNICA
NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI
Knižnica MCK - Malacky poteší svojich čitateľov novými knihami. Vo vyčlenenom regáli
s označením Nové knihy (Oddelenie pre dospelých) nájdete príbehy zo života, romány o láske,
žáner fantasy, napínavé príbehy a tiež veľmi žiadané detektívky. Náučnú literatúru sme rozšírili
z oblasti histórie, psychológie, pedagogiky a biografie. Deti si nájdu nové knihy v jednotlivých
regáloch detského oddelenia, zoznam titulov máme vyvesený na paneli. Široký záber detskej a
mládežníckej literatúry sme vyplnili novými knižkami pre najmenších (rozprávky, hádanky,
básničky), dievčenskými románmi, dobrodružnými a napínavými príbehmi. Na mladých
čitateľov čakajú aj najnovšie diely ich obľúbených knižných sérií. Náučnú literatúra pre deti a
mládež sme rozšírili z oblasti matematiky, slovenského jazyka, prírodných vied, geografie a
histórie. Príďte nás navštíviť a urobte si radosť svojimi starými známymi autormi, alebo
spoznajte nových. Tešíme sa na Vás.
Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Mgr. Libuša Keraková MCK Malacky-Knižnica

NOVÉ REGÁLY V KNIŽNICI
Knižnica MCK - Malacky pokračuje v obnove svojho
interiéru: minulý rok sme nakúpili moderné knižničné regály
do celej časti beletrie v Oddelení pre dospelých a teraz sme
doplnili ďalších 20 regálov, a to v časti náučnej literatúry v
Oddelení pre dospelých. Krok za krokom chceme takto
obnoviť a zmodernizovať celé nábytkové vybavenie, aby
návšteva malackej knižnice bola pre čitateľov príjemná a aby
si svoje knihy mohli vyberať vo funkčnom, bezpečnom a
zároveň kultivovanom prostredí. Zakúpením regálov sme aj
rozšírili kapacitu úložných priestorov pre knihy. Týmto sa
zároveň svojím čitateľom ospravedlňujeme za výpadok
knižničných služieb počas 14 dní, ktoré sme však
potrebovali na presuny a usporiadanie kníh a úpravu
interiéru. Počas týchto dní ste si nemohli požičiavať knihy,
ale mohli ste ich vrátiť prostredníctvom biblioboxu.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.
Mgr. Libuša Keraková MCK Malacky-Knižnica
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NOVÉ NOTEBOOKY V KNIŽNICI
Knižnica MCK - Malacky rozšírila
výpočtovú techniku pre potreby svojich
návštevníkov. Ide o novú výpočtovú
techniku – notebooky, ktoré budú
využívať pripojenie na wifi sieť a na
tlačiareň, a tým nám pomôžu zvýšiť
kapacitu používateľov digitálnych
služieb našej knižnice. Keďže v okolí
nie sú možnosti pripojenia na internet
pre verejnosť, táto služba je u nás hojne
využívaná. Deti a študenti si chodia
robiť školské projekty, pričom skĺbia
prácu s počítačmi a knihami. Internet
využívajú v knižnici aj dôchodcovia, keďže mnohí doma nemajú vlastný počítač. Nová
výpočtová technika budú sprístupnená návštevníkom v rámci služieb Čitárne, ktorá je v
súčasnosti umiestnená na krytej terase knižnice.
Mgr. Libuša Keraková MCK Malacky-Knižnica
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LITERÁRNA KUCHYŇA
Knižnica MCK Malacky namiešala počas jesenno-zimnej Literárnej kuchyni výchovnovzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže trávenie kníh u detí a mládeže a
ich záujem o literatúru. Pripravili sme pre žiakov základných škôl organizované stretnutia so
zaujímavými kuchármi, ktorí majú niečo spoločné s varením knižiek. Prvou kuchárkou bola
spisovateľka Taťjana Lehenová, ktorá k nám zavítala až z Prahy a uvarila nám príbeh Je Miška
myška? s podtitulom Príhody celkom skvelej rodiny. Druhou kuchárkou, ktorá sa nám
predstavila so svojím kuchárskym umením bola ilustrátorka a spisovateľka Danica Pauličková.
Tá nám porozprávala o svojich knihách, ktoré napísala. O tom ako sa knihy ilustrujú a aj ako
sa knihy vydávajú. Tretím kuchárom bol pán Tibor Hujdič, ktorý žiakom priblížil literatúru pre
mládež . Tibor Hujdič má dobrý prehľad o návykoch detí a aj niekoľko tipov na dobré knihy
pre deti a mládež. Je jedným z tých, ktorí hľadajú cesty, ako priviesť deti k čítaniu. A poslednou
kuchárkou, ktorá nám predstavila svoje dielo, bola spisovateľka Kristína Baluchová. S deťmi
sa rozprávala o Kapitánovi Padákovi, ktorý nás pozval na palubu Boeingu 737, ale
predovšetkým na nevyspytateľný výlet okolo našej planéty. Deti sa dozvedeli veľa zaujímavostí
o povolaní pilota či geografii.
Na propagáciu a prezentáciu kníh a autorov sme z projektu zakúpili fotoaparát, flipchartovú
magnetickú tabuľu, plátno a dataprojektor. Táto prezentačná technika bude využívaná a
prospešná aj v ďalších rokoch, kde budeme pokračovať v myšlienke a cieli projektu
zameraného na deti a mládež v podpore čitateľskej gramotnosti a zvýšenia záujmu o čítanie
formou rôznych aktivít uvedených v projekte
Projekt Literárna kuchyňa je zameraná na rozvoj a podporu čitateľskej gramotnosti detí
a mládeže. Tento projekt podporil Bratislavský samosprávny kraj
Mgr. Libuša Keraková MCK Malacky-Knižnica
Fotografie z podujatí MCK Malacky-Knižnica

Tibor Hujdič, alias pán Mrkvička

Literárna kuchyňa s Kristínou Baluchovou
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Druhou literárnou kuchárkou bola Danica Pauličková

Taťjana Lehenová, Je Miška myška?

MESTSKÁ KNIŽNICA V SENCI
ROZPRÁVKOVÝ PIKNIK
Rozprávkový piknik bol dopyt občanov po nevšednom zážitku. Brána „ Rozprávkového
pikniku“ sa otvorila 29. 8. 2017 v Parku oddychu v Senci. Hlavným cieľom projektu bolo
rozšíriť vzdelanie a vedomosti cieľových skupín v oblasti literatúry a tým prispieť
k zachovávaniu kultúrnych hodnôt.
Knihovníčky oblečené do rozprávkových kostýmov vítali malých i veľkých návštevníkov,
aby im mohli prečítať obľúbené rozprávky. Deti i dospelí si zahrali živé pexeso, živé človeče,
vyskúšali si rôzne hry, vedomostné kvízy a hádanky. Sprievodným programom boli
workshopy, tvorivé dielne a burza kníh. Celý piknikový deň sa ukončil divadelným
predstavením. Pokračovaním projektu boli stretnutia so slovenskými spisovateľmi a pasovanie
prvákov za čitateľov knižnice. Projekt bol podporený Nadáciou Slovenskej sporiteľne.
Mgr. Anetta Zelmanová, MsK Senec

AUTORSKÉ ČÍTANIE A DISKUSIA S DENISOU FULMEKOVOU
O KNIHE KONVÁLIA: ZAKÁZANÁ LÁSKA RUDOLFA DILONGA
Slečna, máte rada poéziu?“ Týmito slovami sa začala, podľa slov Denisy Fulmekovej,
malacká škandalózna „lovestory“ medzi františkánskym mníchom a mladou Židovkou.
Spisovateľka prijala pozvanie na diskusiu v priestoroch seneckej knižnice dňa 12. 10. 2017.
Úlohy moderátora sa zhostil literárny vedec Radoslav Passia a hlavnou témou bola, prirodzene,
jej najnovšia kniha „Konvália: Zakázaná láska Rudolfa Dilonga“. Hoci podtitul odkazuje na
významného básnika katolíckej moderny, ako autorka zdôraznila, ide o životný príbeh jej
babičky. Vali Reiszová v časoch Slovenského štátu porodila jej matku Dagmar a neskôr sa
vyhla deportácii najmä zásluhou svojho milého. Dilong po vojne emigroval a so svojou dcérou
sa skontaktoval, až keď študovala na vysokej škole. Jej dielo bolo dokonca zaradené do
desiatich finálových kníh nominovaných na Anasoft litera, najprestížnejšiu slovenskú literárnu
cenu.
Čitatelia boli nadšení. Dôkazom môže byť moment, keď sa jej na besede úprimne prihovorila
staršia dáma, obdivovateľka veršov Rudolfa Dilonga: „Som rada, že ste tú knižku napísali. Je
to o úžasnom ľudskom cite jednej ženy, ktorá toho toľko musela prežiť! Obdiv k jej
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statočnosti... Ďakujem vám.“ Krajšie slová toto zaujímavé a citové podujatie už ani nemohli
ukončiť.
Zuzana Lenartová

Denisa Fulmeková – Konvália. Zakázaná láska Rudolfa Dilonga

PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE
Prváčikov ZŠ Mlynská a ZŠ Tajovského pasoval riaditeľ MsKS Peter Szabo 11. októbra v
Labyrinte za čitateľov Mestskej knižnice v Senci. Pri tejto príležitosti, vďaka Nadácii
Slovenskej sporiteľne, dostali prváci čitateľský preukaz na jeden rok a knihu od Daniela
Heviera. Neľahkej úlohy moderátora v sále plnej prváčikov sa zhostil mladý zabávač Matej
Martinček. Úryvky z tvorby Daniela Heviera predniesla deťom Helena Čajková. V súčasnom
rýchlom životnom tempe si nenájdeme dostatok času na naše deti. Naše ratolesti vyrastajú pred
televízormi, počítačmi a mnohým z nich čítanie nič nehovorí. Čitateľom sa nikto nerodí, a tak
je na rodičoch a knihovníkoch, aby deťom sprostredkovali záujem o čítanie a o knihy.
Knihovníčky sa snažia z čítania spraviť zaujímavú chvíľku plnú radosti a zábavy, preto
„Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice“ má význam, je to vynikajúca investícia do
budúcnosti detí.
Mgr. Anetta Zelmanová MSK Senec
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Pasovanie prváčikov za čitateľov knižnice

Zaujímavosti
NAJDRAHŠIE KNIHY NA SVETE
Radi si spríjemníte dlhé večery dobrou knihou? Fascinuje vás vôňa nových, či textúra
starých kníh? Ste zberateľom? Čo tak rozšíriť zbierku o jednu z nasledujúcich kníh? 

Ilustračná fotografia
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Vtáky Ameriky – Najdrahšia kniha na svete / 8,7 milióna €

Obálka najdrahšej knihy na svete - Vtáky Ameriky

Kniha Johna Jamesa Audubona – Birds of America (Vtáky Ameriky) bola vydražená za
rekordných 8,7 milióna eur. Kniha, ktorá je považovaná za jeden z najvýznamnejších zväzkov
zachycujúcich prírodnú históriu USA, sa tak stala aj tou najdrahšou. Šťastným majiteľom tohto
vzácneho a mimoriadne dobre zachovaného zväzku sa stal londýnsky podnikateľ Michael
Tollemache. Táto kniha obsahuje až 435 ilustrácií, z ktorých každá má vyššiu hodnotu než
väčšina kníh, ktoré sa bežne na dražbách vyskytujú. Podľa Petra Harringtona, majiteľa
londýnskeho obchodu so vzácnymi knihami, by len úvodná ilustrácia divokého moriaka mohla
byť vydražená za minimálne 151 000 EUR. Existovala dokonca obava, že bude kniha
rozobraná na jednotlivé ilustrácie. Pred týmto osudom ju pravdepodobne zachránil hlavne fakt,
že spoločne majú ešte vyššiu hodnotu.
Kniha bola prvýkrát vydaná v roku 1827 a jej ilustrácie boli najskôr vytlačené čierno-bielo
a následne ručne kolorované. Momentálne sa zdá, že kniha Birds of America (Vtáky Ameriky)
ostane najdrahšou knihou ešte veľmi dlhý čas. Teoreticky by ju mohlo prekonať dobre
zachované prvé vydanie Gutenbergovej Biblie, ale také sa na trhu so vzácnymi knihami
neobjavilo už 30 rokov.
Prvé súborné vydanie Shakespeara z roku 1693 / 3,566 milióna €

Obálka prvého vydania knihy od Williama Shakespeara.
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Za najdrahšou knihou síce značne zaostáva, ale na druhej strane sa z ceny tohto výtlačku
každému tak či onak zakrúti hlava. Prvé súborné vydanie Shakespeara z roku 1693 je druhou
najdrahšou knihou. William Shakespeare sa narodil ako tretí z ôsmich detí. Jeho otec bol v
Stratforde považovaný za významného muža. Shakespeare pravdepodobne navštevoval
Gymnázium Eduarda VI. v Stratforde. V Londýne sa stal členom jednej z dvoch najznámejších
divadelných skupín, a po menej úspešnej kariére herca sa stal populárnym autorom
dramatických textov. Zachovalo sa 18 divadelných hier, no Shakespeare ani jednu z nich
neautorizoval. Dnešné súborné vydania jeho hier obsahujú 37 až 39 dramatických textov. Práve
prvé vydanie jeho diela z konca 17. storočia je azda najdôležitejšou knihou v anglickej
literatúre. Svedčí o tom aj jej cena - 5,1 miliónov dolárov.
Ptolemajova Kozmografia - vydanie z roku 1477 / 2,797 milióna €

Mapa sveta z Ptolemajovej kozmografie.

Jeden z prvých atlasov založený na práci a výskumoch Ptolemaja má hodnotu až 4 milióny
dolárov. Avšak len dva kúsky na svete sú v rukách súkromných zberateľov. Ptolemajova
Kozmografia sa používala ako učebnica pre zhotovovanie máp spolu s Ptolemajovou
geografiou. Podľa jeho tvrdení sa Ázia nachádzala blízko Európy. Do Indie a Číny bolo možné
sa dostať oboplávaním Afriky, pretože považoval Indický oceán za uzavreté more.
Atlas Gerharda Mercatora z roku 1595 / 546 153 €

Mapa sveta podľa Gerharda Mercatora.
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Medzi najdrahšie knihy na svete patrí aj atlas legendárneho kartografa Gerharda
Mercatora, ktorý položil základy novodobej projekcie máp. Práve on vytvoril atlas, ktorého
cena sa dnes pohybuje na úrovni 781 tisíc dolárov. Na viacerých mapách nájdeme už aj
Antarktídu.
Najdrahšia kniha na Slovensku – Biblia / 2 000 €

Biblia - najdrahšia kniha na Slovensku. Jej hodnota sa odhaduje na 2 000 EUR.

Áno, je to práve Biblia, ktorá sa v súčasnosti stala na slovenskom trhu najdrahšou modernou
knihou. Vydavateľstvo Ikar ju publikovalo minulý rok v počte 500 kusov, pričom cena za jeden
výtlačok sa pohybuje okolo dvoch tisíc eur. Ide totiž o jedinečný unikát, ilustrovaný dielami,
ktoré boli po stáročia pred zrakom verejnosti ukryté. Šesť a pol kilogramu vážiaca kniha má
zlatom lemované strany a ručnú väzbu. Text Starého aj Nového zákona sa síce na 1 070 stranách
do písmena zhoduje so slovenským prekladom, no sú to ilustrácie, ktoré znásobujú hodnotu
knihy. Pochádzajú z trezorov Rakúskej národnej knižnice a mnohé z nich boli doteraz
publikované iba raz, v starých rukopisoch.
Dobytok, z ktorého kože je Biblia zviazaná, sa pásol v južnom Nemecku a vo Švajčiarsku.
Argentínske kravy sú vraj nevyhovujúce pre množstvo hmyzu zanechávajúceho na ich koži
stopy po bodnutí. Francúzske sa vraj zase rady obtierajú o ostnatý drôt. Aj keď sa zdá, že na
slovenské pomery je 2 000 EUR veľa, vypredala sa v priebehu jedného týždňa!
http://server.sk/zaujimavosti/interesante/najdrahsie-knihy-na-svete/
Prečítali sme za vás

ČO STE MOŽNO NEVEDELI O KNIHÁCH
Najplodnejší autor
Najplodnejší autor je vlastne autorka. Skúsite hádať? Meno Dame Barbara Cartlandová by
ste si asi netipovali, ale žáner pravdepodobne áno. Táto usilovná dáma sa venovala písaniu
romantických románov. Na konte má neuveriteľných 723 kníh. Jeden román napísala za
rekordných 18 dní, čo znamená 20 kníh ročne! Catlandová tieto knihy písala tak, že ich

OČK(o) 2/2017

14

diktovala svojim sekretárkam, ktorých mala šesť. Celkovo predala viac ako miliardu výtlačkov
a jej romány boli preložené do 38 jazykov.

Dame Barbara Cartlandová, autorka 723 kníh

Prvá audiokniha na svete
Vznikla spolu s prvým prístrojom na reprodukciu zvuku. Thomas Alva Edison ako prvú
zvukovú nahrávku v histórii nahovoril detskú riekanku Mary Had A Little Lamb. Zaznamenal
ju na voskový valec potiahnutý staniolovou fóliou a 29. novembra 1877 ju predviedol
prostredníctvom legendárneho fonografu.

Najstaršia kniha
Najstaršia kniha bola objavená v Bulharsku pri kopaní kanálu, kde našli starovekú hrobku
s nástennými maľbami. Vnútri sa nachádzala pravdepodobne najstaršia kniha na svete. Bola na
kraji zviazaná ako novodobá kniha. Má šesť strán vyrobených z pravého zlata a je napísaná
v jazyku Etruskov, ktorí sa usídlili v Taliansku asi pred 3 000 p.n.l. Znázorňuje obrázky jazdca,
morskej panny a niekoľkých bojovníkov.

Najdrahší komiks
Najcennejší komiks na svete je prvé číslo komiksu z roku 1938 s prvým komiksovým
superhrdinom – Supermanom. Jeho autorom je Jerry Siegel a ilustroval ho Joe Shuster. V roku
2001 sa kópiaprvého čísla Action Comics predala za 240 533 libier.
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Obálka najdrahšieho komiksu na svete

Najprominentnejší dlžník knižnice
Najstaršia newyorkská knižnica odhalila kurióznu výpožičku od prvého amerického
prezidenta Georga Washhingtona. Ešte v roku 1789 si vypožičal dve knihy a dokonca sa
podpísal jednoducho iba „prezident“. Po 220-tich rokoch by za nevrátenie publikácií zaplatil
pokutu až do výšky 300 000 dolárov.

Najmenšia kniha na svete

Najmenšia kniha sveta v Gutenbergovom múzeu v Mainzi

Najmenšiu knihu na svete si môžete kúpiť ako suvenír v Guttenbergovom múzeu
v nemeckom Mainzi. Má len 7 milimetrov štvorcových a volá sa Das kleinste Buch der Welt,
čiže Najmenšia kniha sveta. Je viazaná ručne do koženého prebalu zdobeného zlatými
ornamentami. Stojí 24 € a v cene je i špeciálna lupa, vďaka ktorej si môžete knihu prečítať.
Nájdete v nej Otčenáš preložený do siedmich svetových jazykov.
Anna Puchovská
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http://www.dikymoc.sk/sro.nerucimezanic/zaujimavosti/co-ste-mozno-nevedeli-o-knihach/
Osobnosti

KRISTA BENDOVÁ

*27. 1. 1923 27. 1. 1988 Bratislava
Krista Bendová sa narodila v Kráľovej Lehote. Do školy chodila v Kremnici a v Nových
Zámkoch. Gymnázium navštevovala v nových Zámkoch a v Banskej Bystrici, kde aj
zmaturovala. V Bratislave študovala slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slovenskej
univerzity a na Dramatickej akadémii. Zo zdravotných dôvodov štúdium neukončila. Po
krátkom redaktorskom účinkovaní v denníku Pravda nastúpila v roku 1948 do vydavateľstva
Pravda ako redaktorka literatúry pre deti. Neskôr pracovala na sekretariáte Zväzu československých spisovateľov, v redakcii časopisu Ohník, potom v redakcii časopisu Roháč.
V rokoch 1958 – 1964 bola redaktorkou denníka Pravda, potom sa stala profesionálnou
spisovateľkou. Prvé verše publikovala už počas štúdií.
Tvorba Kristy Bendovej:
Poézia








Listy milému (1948)
Milenec smútok (1948)
Ruky (1948)
Krajina šťastia (1950)
tú pieseň (1955)
Riziko (1965)
Variácie na Osudovú a Nedokončenú (1967)

Pre deti a mládež
 Čačky-hračky (1949)
 Čo sa robí, čo sa stalo (1950)
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Vtáčky (1951, pod pseudonymom Kristián Benko, spoločné dielo: J. Kostra, K.
Bendová)
Pioniersky pochod (1952)
Priamy smer do Tatier (1953, pod pseudonymom Kristián Benko, spoločné dielo: J.
Kostra, K. Bendová)
Lesné zvieratká (1954)
Ako Jožko Pletko poplietol si všetko (1955)
Nezábudky (1955)
Bola raz jedna trieda (1956)
Cirkus Hopsasa (1957)
Ako Jožko Pletko upratať chcel všetko (1959)
Prvé kroky (1959, spolu s I. Blühovou)
Čiernobiela rozprávka (1962)
Frčko a ježko (1962)
Kvapôčky (1963)
Maťko ide do školy (1963)
Sedem zlatých tajomstiev (1963)
Kde bolo, tam nebolo (1966)
Opice z našej police (1966)
Osmijanko rozpráva osem rozprávok o princeznách (1967)
Osmijanko rozpráva osem rozprávok o zvieratkách (1967)
Osmijanko rozpráva osem rozprávok o detektívoch (1968)
Osmijanko rozpráva osem rozprávok o vtáčikoch (1968)
Bimbo cestuje (1969)
Mám koníčka bieleho (1969)
Osmijanko rozpráva osem podvodných rozprávok (1969)
Rozpovie ti táto knižka, koho zjedla Mikimyška (1969)
Zakvákala žabka (1969)
Zázračné cviky cvičky (1970)
Osmijanko rozpráva osem lesných rozprávok (1971)
Osmijanko rozpráva 8 x 8 = 64 nových rozprávok (1971)
Rozprávky z počítadla (1971)
Tryskom na ihrisko (1971)
Dobrodružstvá Samka Klamka (1974)
Čudná torta (1976)
Odtrhni si básničku (1978)
Rozprávky z Dúbravky (1981)
Šťastný pes (1988)
Brumlíčkove rozprávky (1994)

Charakteristika tvorby
Prvé verše publikovala už počas štúdií. Knižne debutovala zbierkou ľúbostno-reflexívnej
lyriky Listy milému (1948). V zbierke Milenec smútok (1948) reagovala na svoju životnú
situáciu podmienenú ťažkou chorobou. Zbierkou Ruky (1948) prekonala skľúčenosť vierou
v zmysluplnosť ľudského života. Po schematickej zbierke Krajina šťastia (1950) sa opäť vrátila
k reflektovaniu ľúbostného vzťahu muža a ženy. Do literárneho vývinu zasiahla predovšetkým
ako autorka pre deti. Najmä v 60. rokoch napomohla formovanie modernej parodizačnej
autorskej rozprávky a moderného humoristického žánru. Smerom k modernému prejavu sa
vydala už veršovaným debutom pre deti predčitateľského veku Čačky-hračky(1949), v ktorom
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tradičný model riekanky ozvláštnila detským hrdinom. V ďalších zbierkach – Pioniersky
pochod (1952), Čo sa robí, čo sa stalo (1950) – prevažujú ideologizujúce motívy.
V zbierke Bola raz jedna trieda (1956) však už v tejto línii pokračovala v básnickom
tematizovaní dobového typu dieťaťa. Tentoraz sa však nedrží intencií ideologizácie
spoločenského vedomia dieťaťa, ale vytvára verše na spôsob „veselej pedagogiky“. Táto
estetizácia didaktickej utilitárnosti, ktorá je pre zbierku charakteristická, zohrala vo vývine
poézie pre deti pozitívnu rolu. V humoristickom trende pokračovala aj v zbieročke Cirkus
Hopsasa (1957). V nasledujúcich básnických knižkách Ako Jožko Pletko poplietol si
všetko (1959) a Ako Jožko Pletko upratať chcel všetko (1959) si pri dosahovaní
humoristického efektu vypomohla rekvizitami situačnej komiky. Po nich nasledovali básnické
miniatúry, napospol adresované deťom predškolského veku: Zázračné cvičky (1970), Tryskom
na ihrisko (1970). Od polovice 50. rokov sa venovala aj prozaickej tvorbe pre deti. Hoci
v prvých knižkách – v zbieročke jemne ladených moralít Nezábudky (1955) a v kronikárskej
evokácii hľadania životnej orientácie mladej hrdinky v predmníchovskej republike Prvé
kroky (1959) - nepresiahla ešte úroveň dobových prác, práve v tejto oblasti dospela
k najhodnotnejším výsledkom. Humoristický charakter má autorkino najúspešnejšie
dielo Opice z našej police (1967). Zdrojom jeho humoru je hra založená na detskom výmysle
a prežívaní fikcie ako reality. Dielo má univerzálnu adresnosť.
K modernej podobe detskej beletristiky sa Bendová prepracovala aj v autorskom
rozprávkovom cykle o Osmijankovi. Popularitu mu zabezpečila pôvodná rozhlasová podoba
v podaní Ctibora Filčíka. Humoristické ladenie tohto diela je takisto založené na výmysle,
pričom Čukovského princíp „horáznych nehorázností“ autorka zvýraznila rovinou parodickosatirickou, karikujúcou konformizmus a stereotyp sveta dospelých. Oživená postavička, ktorá
sa tentoraz zrodila na plote z postupnej detskej kresby nôh, nohavičiek, fúzatej a bradatej hlavy,
tvorila médium aj v animovanej autorskej rozorávke Dobrodružstvá Samka Klamka, ktorá je
konfrontáciou naivného detského myslenia a konania so životnou stereotypnosťou
a fantazijnou vyprahnutosťou sveta dospelých. Práve týmto postupom Bendová vysunula
z polohy primárnej detskej adresnosti k percepčnej adresnosti. Od fantazijných konfrontačných
próz sa Bendová postupne dostala k próze zo skutočnosti (zo života sídliska – Rozprávky
z Dúbravky, 1981).
O jej prózy je stále záujem. Vydavateľstvo Buvik pripravuje reedície jej diel, ktoré sú
dôkazom toho, že jej dielo je stále živou čitateľskou hodnotou, ktorá aj súčasným deťom
pomáha zintenzívňovať radostné vnímanie sveta. Okrem toho sa venovala aj prekladaniu z
českej a ruskej literatúry.
Ondrej Sliacky, Anna Šikulová
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/krista-bendova

Kalendárium
Kultúrny kalendár na rok 2018
Január
1. 1. 1923
9. 1. 1913
15. 1. 1938
25. 1. 1688

95. výr. úmrtia
105. výr. nar.
80. výr. nar.
330. výr. úmrtia

Hašek Jaroslav – český spisovateľ
Zvon Peter – slovenský dramatik
Sabolová Paula – slovenská spisovateľka
Jánošík Juraj – zbojník
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27. 1. 1927

95. výr. nar.

Bendová Krista – slovenská poetka

Február
3. 2. 1468

570. výr. úmrtia

24. 2. 1928
28. 2. 1948

90. výr. nar.
70. výr. nar.

Gutenberg Johann – nemecký vynálezca
kníhtlače
Turčány Viliam – slovenský básnik
Balco Július – slovenský spisovateľ

Marec
3. 3. 1958
9. 3. 1903
10. 3. 1888
14. 3. 1923

60. výr. úmrtia
115. výr. nar.
130. výr. nar.
95. výr. nar.

16. 3. 1828

90. výr. nar.

20. 3. 1828

190. výr. nar.

Krasko Ivan – slovenský básnik
Kráľ Fraňo – slovenský spisovateľ
Stodola Ivan – slovenský dramatik
Baláž Jozef – slovenský maliar, grafik,
ilustrátor
Dobšinský Pavol – slovenský spisovateľ,
rozprávkar
Ibsen Henrik - nórsky dramatik

Apríl
Medzinárodný deň detskej knihy
8. 4. 1938
16. 4. 1938

4. apríl

80. výr. nar.
80. výr. nar.

Kadlečík Ivan – slovenský esejista
Sloboda Rudolf – slovenský spisovateľ

Svetový deň knihy a autorského práva

(UNESCO)

23. apríl

Máj
1. 5. 1928
21. 5. 1928

90. výr. nar.
90. výr. úmrtia

Heller Joseph – americký spisovateľ
Kukučín Martin – slovenský spisovateľ

Jún
15. 6. 1923

95. výr. úmrtia

25. 6. 1928

90. výr. nar.

Holuby Jozef Ľudovít – slovenský
botanik, etnograf
Holbová Elena – slovenská poetka

Júl
21. 7. 1898
22. 7. 1898

120. výr. nar.
120. výr. nar.

Hemingway Ernest – americký spisovateľ
Remarque Maria Erich – nemecký
spisovateľ

August
28. 8. 1908
30. 8. 1908

110. výr. nar.
110. výr. nar.

Haľamová Maša – slovenská poetka
Nižňanský Jozef – slovenský spisovateľ

September
9. 9. 1828

190. výr. nar.

13. 9. 1943
20. 9. 1943
25. 9. 1908

75. výr. nar.
75. výr. nar.
110. výr. nar.

Tolstoj Lev Nikolajevič – ruský
spisovateľ
Horák Karol – slovenský spisovateľ
Baláž Anton – slovenský prozaik
Suchoň Eugen – slovenský hudobný
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skladateľ
Október
3. 10. 1933
5. 10. 1943
17. 10. 1888
21. 10. 1833

85. výr. nar.
75. výr. nar.
130. výr. nar.
185. výr. nar.

23. 10. 1933

85. výr. nar.

Beňo Ján – slovenský spisovateľ
Farkašová Etela – slovenská spisovateľka
Rázus Martin – slovenský spisovateľ
Nobel Alfréd – švédsky chemik,
vynálezca,
zakladateľ nadácie Nobelových cien
Lenčo Ján – slovenský spisovateľ

November
Deň počítačovej bezpečnosti

30. november

December
Svetový deň boja proti AIDS (WHO, UNESCO)
2. 12. 1928
10. 12. 1928

90. výr. nar.
90. výr. nar.

11. 12. 1918
12. 12. 1928
16. 12. 1898
20. 12. 1968

100. výr. nar.
90. výr. nar.
120. výr. nar.
50. výr. úmrtia

1. december
Mojík Ivan – slovenský básnik
Rúfus Milan – slovenský básnik,
prekladateľ
Solženicyn Alexander – ruský spisovateľ
Ajtmatov Čingiz – kirgizský spisovateľ
Smrek Ján – slovenský básnik
Steinbeck John – americký spisovateľ
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