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Milé kolegyne, milí kolegovia,
v americkom časopise Forbes sa pred pár dňami objavil príspevok profesora ekonómie
Panosa Mourdoukoutasa, ktorý písal, že verejné knižnice nemajú žiadny význam, treba ich
zrušiť a využívať Amazon, ktorý vraj ponúka omnoho lepšie služby ako knižnice. Navyše sú
knižnice platené z daní obyvateľov, teda by sa ušetrilo aj na daniach. Neodobril ani význam
knižníc ako organizátorov rôznych druhov podujatí – vzdelávacích, kultúrnych, záujmových –
tieto podujatia by mohli robiť školy alebo kaviarne, menovite Starbucks.
Nebol to šťastný nápad a hneď po zverejnení vyvolal búrlivý nesúhlas na sociálnych sieťach
nielen zo strany knihovníkov a používateľov knižníc. Pán profesor sa v diskusiách dozvedel,
že knižnica nie je iba požičovňa kníh ale ponúka množstvo ďalších služieb. Sú pomocníkmi pri
hľadaní práce, pomáhajú prisťahovalcom pri výučbe anglického jazyka, zdarma poskytujú
poradenstvo pri vypĺňaní rôznych formulárov. Knižnica je verejné miesto pre všetkých, miesto
zážitkov a poznávania. Z knižnice v Los Angeles prišiel škodoradostný komentár, že časopis
Forbes si článok objednal, lebo sa mu nepáči, že si ho čitatelia môžu zdarma prečítať
v knižniciach.
Knihovníci argumentovali aj ekonomicky, pomocou indexu návratnosti investícií (ROI).
Knihovníčka z knižnice v štáte Texas uviedla, že za 1 dolár z daní na činnosť knižnice vráti
knižnica do ekonomiky 4,64 dolárov.
Časopis článok bez komentára stiahol. Čo z toho vyplýva? Knižnice sú tŕňom v oku pre ľudí
mysliacich iba ekonomicky, bez vedomostí o význame kultúry pre spoločnosť a život človeka.
Ale americkí knihovníci nemlčia a obhajujú svoje miesto v spoločnosti, po vydaní článku bolo
v médiách publikovaných veľa príspevkov o tom, prečo sú knižnice dôležité, názory
používateľov knižníc všetkých vekových kategórií. Knižnice majú vypracované aj ekonomické
prehľady návratnosti činnosti knižníc – napr. spomínaný index ROI.
Táto udalosť by mala byť vzorom aj pre nás na Slovensku, aby sme sa spojili a hlavne vedeli
argumentovať, prečo sme dôležití. Lebo sme, dobre vedená knižnica postupne získa aj priazeň
zriaďovateľa, ktorý bude na ňu pyšný a ak bude počúvať potreby obyvateľov okolia, získa pre
nich dôležitosť a budú sa jej zastávať. Nepríjemný a pre knižnice nepriaznivý článok nakoniec
knižniciam pomohol a poskytol priestor pre publicitu.
Pekné leto prajem.
Mgr. Daniela Tóthová, riaditeľka

Aktuality
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Milé kolegyne a kolegovia, iste ste postrehli, že od 25. 5. 2018 platí nový zákon o ochrane
osobných údajov, osobné údaje používateľov knižnice spracúvame a získavame v súlade
s ustanoveniami Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-18
a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – GDPR
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf
s účinnosťou od 25. mája 2018, prevádzkovateľ získava od svojich čitateľov, používateľov
osobné údaje, ktoré potrebuje pre zmluvné poskytovanie knižnično-informačných služieb
v rozsahu uvedenom na prihláške a v platnom Knižničnom a výpožičnom poriadku.
O novom zákone sa informujte sa u svojho zriaďovateľa

Z histórie obcí a knižníc
Rovinka

Leží v Podunajskej nížine v západnej časti Žitného ostrova na jeho staršom štvrtohornom
jadre. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1235. Prví usadlíci boli Maďari, ktorí dali
obci meno Csörle, Chelye a neskôr Cselje a Csölle. Pomenovanie Čela bolo platné od roku
1918. Meno Waltersdorf dali obci Nemci, ktorí sa v obci usadili po roku 1700, keď v obci
vypukol mor, ktorému podľahlo mnoho obyvateľov. Nemci pochádzali z Bavorska a
Wüttembergu. Obec rozdelili na dve časti – Ober (Horný) Waltersdorf a Unter (Dolný)
Waltersdorf. Hranica bola na mieste rybníkovej jamy. Horný Waltersdorf patril až do roku 1912
pod panstvo primasa/primaciálny majetok. Dolný Waltersdorf patril pod právomoc zemepána,
ktorého dosadzovala šľachta v Bratislave. Prvým takýmto zemepánom bola rodina Korner. V
roku 1848 prevzal jednu časť panského majetku gróf Karol Pállfy do zálohy, a druhá časť bola
rozdelená medzi vtedajších zemepánov, rodinu Csarada, ako priamych potomkov prvého
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majiteľa, t.j. rodiny Korner. Horný Waltersdorf bol v roku 1912 predaný grófskej rodine
Lónyay.
Obyvatelia obce v tom čase boli hlavne roľníci. Na stavbu domov ako stavebný materiál
bola používaná hlavne hlina. Domy boli pokryté slamou alebo rákosím. Po požiaroch v rokoch
1878 a 1886 boli domy nanovo postavené, avšak už z tehál s betónovým základom, pokryté
šindľom a neskôr škridlou. Viedenský rozsudok z 10. októbra 1938 o určení hranice medzi
Slovenskom a Maďarskom určil, že Bratislava i so susednými obcami zostali na Slovensku.
Hranica bola určená pod obcou Tortschendorf (Dunajská Lužná - Nová Lipnica). V roku 1947
bola obec premenovaná na Štefánikovce, podľa slovenského národného hrdinu Dr. Milana
Rastislava Štefánika. Patrila do okresu Šamorín. V obci bol zavedený telefón, bola zriadená
materská škôlka. V roku 1950 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo.
Od 1. júla 1960 nesie obec nový názov Rovinka. Medzi kultúrno-historické zaujímavosti
možno zahrnúť rímskokatolícky kostol v románskom slohu z roku 1798 zasvätený Najsvätejšej
Trojici, Kultúrny dom - pozostatok panského sídla po maďarských zemepánoch a horný
cintorín, kde sa nachádza stará hrobka bez zjavných identifikačných znakov. Po západnom
okraji zastavaného územia obce od Podunajských Biskupíc smerom na Hamuliakovo vedie
"Hornožitnoostrovná hrádza", ktorá plnila funkciu ochrannej protipovodňovej hrádze a bola
zrealizovaná v období Rakúsko-Uhorska za panovania Márie Terézie. Po uvedení vodného
diela Gabčíkovo do prevádzky v roku 1992 sa stala nefunkčná a jej funkciu prebrala
ľavostranná hrádza zdrže Hrušov. Uvedený úsek pôvodnej hrádze bol vyhlásený MK SR za
chránenú kultúrnu a technickú pamiatku a je vo vlastníctve Povodia Dunaja š. p. Bratislava.
Obecná knižnica Rovinka
Knižnica sa spomína už v roku 1957. Bola umiestnená v priestoroch MNV, v jednej
miestnosti. Knihy boli uložené v dvoch skriniach, vydávali sa raz za dva týždne. Knižnicu
viedla pracovníčka MNV, počet knižných zväzkov bol 587. V roku 1962 ako knihovníčka
v knižnici pracovala Mária Podmanická, učiteľka. Fond mal rozsah 923 zväzkov literatúry. Od
roku 1961 bola knihovníčkou Rozália Lobotková, od 2. 1. 1971 ako knihovníčka pracovala
Ľudmila Telekešová, od 1. 1. 1977 Magda Pafčová, od 20. 6. 1977 Božena Klanduchová.
Knižnica bola niekoľkokrát na dlhšiu dobu zatvorená. V roku 1980 nastúpila na miesto
knihovníčky Anna Korčičiaková vydatá Mastná. Od 1. 1. 1985 pracovala v knižnici Janette
Bolgušová, od 1. 10. 1986 Dana Haukeová, neskôr Klenovská. Od 1. 7. 1989 Iveta Želonková,
od 2. 1. 1995 Jarmila Šimková. Knižnica bola presťahovaná do priestorov ZŠ. Od 1. 9. 1995 sa
stala knihovníčkou Veronika Piačeková, od 1. 1. 1998 Marta Klimová, od 1. 11. 2000 Natália
Haviarová, od 1. 4. 2001 Anna Kufelová, od 1. 9. 2004 Dana Ládyová.
Od roku 2007 knižnica stagnovala, bola zatvorená do roku 2008. Presťahovaná bola do
vynovených priestorov kultúrneho domu, ktorý prešiel revitalizáciou. V novembri 2008 na
miesto knihovníčky nastúpila Oľga Javorková. Od novembra 2017 vedie knižnicu Adriana
Krausová . Knižnica je otvorená 2 krát do týždňa po 2,5 hodinách. Knižničný fond obsahuje
cca 6 000 titulov. Starostom obce je Milan Kubeš.

Z n a š i ch k n i ž n í c
NOC S ANDERSENOM 2018 V MESTSKEJ KNIŽNICI V SENCI
V poradí jedenásta rozprávková Noc s Andersenom čakala deti dňa 23. marca 2018
v Mestskej knižnici v Senci. Tejto čarovnej noci sa zúčastnilo 33 detí a 5 knihovníčok. Deti sa
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do knižnice začali schádzať pred 18-tou hodinou. Tety knihovníčky ich privítali a označili
menovkami. Program sa začal animovaným filmovým predstavením Chloe a trpaslíci, ktoré
pokračovalo spoločnou večerou a predstavením krátkeho životopisu známeho dánskeho
rozprávkara H. Ch. Andersena. Po chutnej večeri sme sa presunuli na námestie Mestského
kultúrneho strediska, kde nás už čakali sokoliari s dravcami. Mali sme možnosť pozorovať ich
úplne zblízka, videli sme ako prelietajú z miesta na miesto lákané mäsovou odmenou. Tí
odvážnejší si tieto nádherné vtáky aj pohladili po ich hebkých pierkach. Po vystúpení sokoliarov
každé dieťa ozdobilo strom „Rozprávkovník“ svojou menovkou a presunulo sa do oddelenia
detskej knižnice, kde ich privítal profesionálny kúzelník Ivan, ktorý deťom predviedol
interaktívnu show plnú humoru a zábavy. Niektoré deti sa stali pomocníkmi kúzelníka a kúzla
sa diali priamo v ich rukách. Týmto deťom kúzelník za pár sekúnd vymodeloval originálne
darčeky - z obyčajného balóna krásne zvieratká. Po nezabudnuteľnom zážitku sa deti občerstvili
pizzou, čítali Andersenove rozprávky a pripravovali sa na spánok. Ráno po prebudení a
výdatných raňajkách bol každý účastník odmenený Pamätným listom a malým darčekom na
túto nezabudnuteľnú noc.
Anna Kamenárová
Mestská knižnica Senec
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NOC S ANDERSENOM V SOLOŠNICI
Noc s Andersenom sa v Sološnici uskutočnila v piatok 23. 3. 2018 už po 10. krát. Tento rok
sa oslavovalo aj 180. výročie vzniku rozprávky O psíčkovi a mačičke od Josefa Čapka. Keďže
sme akciu poňali ako oslavu, aj príprava na ňu bola slávnostná.
Po príchode do Rozprávkova museli deti, (prihlásilo sa ich 50) , ako vstupenku odovzdať
nakreslený obrázok. Počas sadenia Rozprávkovníka na ihrisku, bola pustená v obecnom
rozhlase rozprávka.
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Po príchode do Kultúrneho domu sa všetci „dospeláci“ stratili a deti privítali len Psíček
a Mačička. Čítali na sociálnych sieťach, že je v knižnici oslava a nevedia kde to je, aby ich tam
deti zaviedli.
V knižnici boli organizátori akísi zmätení. Mala byť oslava, ale niekto všetko poschovával.
Nechal tu len mapu pripevnenú na stene. Mačacími a Psíčkovými stopami rôznych farieb boli
na mape vyznačené trasy po kultúrnom dome k jednotlivým stanovištiam, ktorých bolo 5.
Psíček a Mačička ubezpečili organizátorov, že niečo vymyslia a poprosili tetu knihovníčku, aby
deťom ukázala, že o nich dobrý ujo Čapek dávno napísal knižku a tak sme jeden príbeh z nej
vybrali a prečítali (O chlapcoch z Trenčína - vystupuje tam aj sám autor, p. Čapek). Pre
nocľažníkov boli vymyslené a nachystané úlohy na jednotlivých stanovištiach, z ktorých deti
za odmenu nosili veci určené na oslavu. Aby také ťažké úlohy splnili, posilnili sa v Papajkove
poriadnou večerou.
Keďže sme mali k dispozícii priestory celého „kulturáku“, rozmiestnili sme stanovištia tak,
aby deti nevedeli čo sa na nich skrýva. Úlohou detí bolo napríklad umývanie dlážky, šite gatiek
pre Psíčka, upratanie hračiek a obliekanie bábik, tak ako to robili Psíček a Mačička, alebo piekli
malé tortičky a písali pohľadnice pre dievčatá do Ružomberka. Témou na jednotlivých
stanovištiach boli samozrejme rozprávky z uvedenej knižky.
Po absolvovaní všetkých úloh deti priniesli všetko do Papajkova, kde sme losovali tombolu.
Samozrejme odmenu dostal každý účastník. Na pamiatku sme vyrobili pamätnú tabuľu, ktorá
bude zavesená v knižnici. Psíček a Mačička však zistili, že žiaľ oslava ešte nemôže byť, lebo aj
keď máme veci na oslavu prichystané, nemáme DARČEK! Preto sme sa ho vybrali hľadať po
dedine. Darček sme hľadali presne o polnoci na ihrisku na základe rozmiestnených indícií
a blikajúcich svetiel. Nakoniec sme sa dozvedeli, že darček je ukrytý tam, kde sa skrýva spolu
na regáloch román, detektívka, encyklopédia – čiže v knižnici.
Po absolvovaní nočnej prechádzky sa mohla oslava začať. Sála bola krásne vyzdobená
balónikmi, ozdobami a pre každého bola nachystaná malá tortička. Kto mal veľa energie
tancoval a bavil sa pri rôznych hrách až do druhej do rána, kto chcel oddychovať mohol si
v knižnici prečítať rozprávku a o druhej ráno sa aj organizátori rozhodli, že si treba troška
oddýchnuť, preto sa s menšími deťmi uložili do Búvajkova a štvrtákmi do knižnice.
O šiestej ráno, po budíčku, sme mali krátku rozcvičku a raňajky. Najviac sa deti tešili na
rozdávanie darčekov. Pre každé dieťa bola na pamiatku nachystaná kniha. Deti prisľúbili že
budú knižnicu navštevovať, aby sa mohli stretávať aj s ďalšími hrdinami, ktorí vystupujú v
iných knihách.
Najkrajší pohľad bol ten, keď si otec alebo mama ráno prišli pre dieťa a ono im s jasom
a iskričkami v očiach rozprávalo o tom, čo prežilo v noci bez rodičov....
Erika Hubeková
Sološnica
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BESEDA S AUTORKOU KNIHY MENGELEHO DIEVČA VERONIKOU
HOMOLOVOU TÓTHOVOU

Sila slov a dávnych spomienok preniesla Mestskú knižnicu v Senci do tragickej
a nebezpečnej doby, ktorej svedkom je dnes už málokto. Pani Veronika Homolová Tóthová sa
s hojným počtom poslucháčov pútavým rozprávaním podelila o príbeh mladej slovenskej
židovky, ktorej bolestné zážitky už spoznalo aj pero.
Pani Viola Stern Fischerová, hlavná hrdinka mimoriadne úspešného bestselleru, zomrela
v roku 2017. A hoci sa jej autentické skúsenosti môžu zdať príliš vzdialené nášmu
každodennému životu, doba jej ukradnutej mladosti formovala nielen silné príbehy, ktoré si
zaslúžia byť rozprávané, ale i samotné mesto, ktoré autorku knihy v daný večer hostilo. Rok
1938 vtlačil Sencu pečať celkom iného štátu. Pod tlakom zahraničných mocností bol spolu
s Lučencom, domovom Violy a jej rodiny, a ďalšími južnými oblasťami priradený k Maďarsku.
Paradoxne, práve táto zmena hraníc pomohla hlavnej hrdinke prežiť už aj tak drsné
zaobchádzanie. Židia na Slovensku sa totiž mali ešte omnoho horšie.
Veronika Homolová Tóthová však spracovala jej príbeh až do konca vojnových hrôz. Štyri
koncentračné tábory, pochody smrti, Mengeleho pseudolekárske pokusy. A po odvážnom úteku
z nacistického pekla Viola dokonca pomohla dolapiť brutálnu dozorkyňu z Birkenau.
Spisovateľka si však myslí, že ľudia si mladú ženu s ťažkým osudom obľúbili najmä preto,
že sa nehrala na hrdinku. Nepredstierala, že ju nacistické zverstvá, ktorých je, žiaľ, v knihe
neúrekom, nezlomili.
Napriek tomu sa jej ich podarilo prežiť a dokonca rozpovedať nielen svoj príbeh, tak
významný pre každého z nás, ale i spomienky tých, ktorých hlasy boli umlčané či zapadli
prachom času.
A ako pani Stern Fischerová sama hovorila, podarilo sa jej poraziť Nemcov až dvakrát –
navzdory pseudolekárskym pokusom zameraným na dosiahnutie neplodnosti dala po vojne
manželovi dve dcéry.
Veronika Homolová Tóthová, televízna a rozhlasová reportérka, sa už dlhodobo venuje
spracovávaniu spomienok obetí nacistického alebo komunistického väznenia
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a prenasledovania. Natočila viac ako 70 reportáží s touto tematikou a 15-dielny cyklus
dokumentárnych filmov s názvom „Neumlčaní“, dostupný v archíve joj.sk. Za sériu reportáží
získala v rokoch 2008 – 2012 niekoľko novinárskych ocenení.
V rámci propagácie knihy na školách sa stretáva s viacerými dezinformáciami o krutej dobe
nacizmu či antisemitizmom, ktorý pretrváva dodnes. Napriek tomu sa pokúša s mladými viesť
pokojný a zmysluplný dialóg, využívajúc svoje obsiahle historické poznatky a výbornú
schopnosť komunikovať, ktorých bola svedkom i mestská knižnica.
Je zrejmé, že svoju prácu vníma ako poslanie, ktorého význam je dôležitý aj (a možno práve)
v dnešných časoch. Šíriť osvetu a pravdivé skúsenosti s dobou minulou nám ako spoločnosti
pomôže vyhnúť sa opakovaniu rovnakých chýb. A hlavne nás to prinúti všímať si varovné
signály, ktoré niekedy, žiaľ, prehliadame.
„Problém s akoukoľvek diktatúrou je, že nikdy neviete, či sa jedného dňa nestanete aj vy tí
druhí,“ pokračovala novinárka. Veľkú silu si dodnes uchováva i báseň nemeckého pastora
Martina Niemöllera, ktorú autorka spomenula v tejto súvislosti: „Keď prišli po komunistov,
mlčal som. Nebol som predsa komunista. Keď prišli po odborárov, mlčal som. Nie som predsa
odborár. Keď prišli po židov, mlčal som. Nebol som predsa žid. Keď prišli po mňa, nebolo už
nikoho, kto by sa ma zastal.“
Veronika Homolová Tóthová však zdôraznila, že napriek zločinom páchaným aj na našom
území existovali hrdinovia, ktorí i pod hrozbou nebezpečenstva zachránili mnoho životov.
Jedným z takýchto príkladov sú určite i Jozef Gabčík a Jan Kubiš, ktorým sa podarilo
spáchať atentát na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Práve tento incident, najväčší
slovensko-český odbojový čin v čase nacizmu, zabezpečil to, že sme sa po vojne dostali na
stranu víťazov. Aj prinavrátená slovenská podoba Senca je výsledkom ich statočnej obety,
vďaka ktorej západné mocnosti odvolali podpis pod Mníchovskou dohodou a Viedenskou
arbitrážou. Niet preto divu, že spisovateľka práve píše ďalšiu knihu s názvom „Mama milovala
Gabčíka“. Načrtla však i možnosť pokračovania „Mengeleho dievčaťa“ – mnohí čitatelia sú
vraj zvedaví na to, ako sa im s pánom Fischerom žilo.
Na otázku, či je však príbeh pani Stern Fischerovej ten najhorší, o akom sa dopočula, však
odpovedá záporne. Taký pochádza z 50-tych rokov a hoci by ho rada spracovala tak ako
„Mengeleho dievča“, v danom prípade bude musieť ísť z dôvodu zachovania anonymity
človeka o fikciu.
Význam besedy sa nepochybne dotkol sŕdc všetkých poslucháčov a jej hĺbka sa zrkadlila
v slzách nejedného z nich. „Môžeme sa baviť, či počet obetí dosahoval šesť alebo štyri milióny.
Každý jeden je však príliš veľa,“ zdôraznila autorka v napätých chvíľach. „Nikto z nás by
nechcel, aby sa to stalo nám.“ Spisovateľka následne podpísala knihu dojatým čitateľom,
v ktorých mysli spolu s Violiným príbehom určite zostala ešte dlhý čas.
Zuzana Lenártová
Mestská knižnica Senec
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KRÁĽ ČITATEĽOV 2018
V Mestskej knižnici v Senci každý rok na jar prebehne súťaž o titul Kráľ čitateľov. Táto
tradičná súťaž piatakov a šiestakov seneckých základných škôl, primy a sekundy osemročného gymnázia pripadla toho roku na stredu 18. apríla 2018 a mala rekordnú účasť, prišlo 20 detí.
Kráľ čitateľov je síce vedomostná súťaž, ale jej hlavným poslaním nie je súťaženie.
Vedenie mesta Senec aj MsKS každoročne podčiarkuje svojou účasťou v porote, že si
uvedomuje, že kniha odomyká v deťoch ich vlastnú fantáziu, predstavy a ideály, čo je
mimoriadne dôležité pre ich vývoj. Predseda poroty viceprimátor Dušan Badinský a členovia
poroty, riaditeľ MsKS Peter Szabo a knihovníčka Anna Kamenárová dekorovali korunou
a šerpou víťazku súťaže Soňu Čaňovú, žiačku ZŠ Tajovského. Druhú priečku obsadil Viktor
Slašťan z GAB Senec a tretie miesto získala Zuzana Košecká tiež zo ZŠ Tajovského.
Kráľovná čitateľov bude vládnuť 12 mesiacov s čitateľskými výhodami, ale aj povinnosťami. Tou najdôležitejšou úlohou bude, aby svojich kamarátov presvedčila o tom, že čítanie je
dôležité, príjemné a zábavné.
Text a foto: Csaba Vysztavel
Senec

BESEDA S ANDREOU GREGUŠOVOU
Dňa 26. januára zavítala do seneckej knižnice autorka kníh pre deti a mládež Andrea
Gregušová. Na stretnutie prišli žiaci prvého ročníka zo Základnej školy Tajovského v Senci.
Pani spisovateľka so zmyslom pre humor rozosmievala malých prváčikov rozprávaním svojich
zážitkov, z ktorých čerpá inšpiráciu na svoje príbehy. Prezradila že žije v lese, neďaleko
Horných Orešian (pri Trnave), tam aj v súčasnosti pôsobí ako lektorka slovenčiny pre
cudzincov. Písať začala už na vysokej škole a ako sama hovorí rozprávky píše na papier preto,
aby ju netlačili v hlave.
V príjemnej atmosfére nám ubehla hodinka ani sme nevedeli ako. Na záver besedy sme
poďakovali a zaželali pani spisovateľke, aby napísala ešte veľa krásnych kníh pre deti.
Mirka Gračíková
Mestská knižnica Senec

OČK(o) 1/2018

11

OČK(o) 1/2018

12

ROMAN BRAT V KNIŽNICI
Dňa 21.februára navštívil našu knižnicu spisovateľ – osobnosť slovenskej literárnej tvorby
pre deti a mládež Roman Brat. Podujatia sa zúčastnili žiaci 5. ročníka zo ZŠ Tajovského
v Senci.
Autor osobne predstavil nielen svoju novú knihu „Rozprávka o veštcovi a starej krivde“,
ale aj celú svoju doterajšiu tvorbu. Zaujímavo odpovedal na všetky zvedavé otázky detí
a prezradil aj niečo z toho čo najnovšie pripravuje. Na záver besedy sme sa s autorom rozlúčili
a veríme že sa opäť stretneme pri prezentácii jeho novej knihy, ktorá by mala vyjsť na jeseň.

Mirka Gračíková
Mestská knižnica Senec
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ĽUDOVÉ ROZPRÁVKY V MESTSKEJ KNIŽNICI V SENCI OŽILI
Vo štvrtok 15. 3. 2018 žiaci prímy Gymnázia Antona Bernoláka zažili oživenie klasických
ľudových rozprávok Pavla Dobšinského pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia. Študenti
katedry bábkoherectva VŠMU pod vedením Mgr. Barbory Krajč Zámiškovej predniesli a
vtipne podali niektoré z jeho najznámejších rozprávok. Ich zvučné hlasy rýchlo vyplnili
priestory inak tichej mestskej knižnice a získali si pozornosť divákov. Rozprávky „Múdry
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Maťko a blázni“ a „Išlo vajce na vandrovku“ tak dostali nový rozmer a doslova vyskočili z
riadkov kníh.
Táto ”rozprávková” akcia sa skončila diskusiou o našom vnímaní týchto šťastne končiacich
sa diel. Na rozprávkach sa mi najviac páči ich nesmrteľnosť. Aj keď od ich vzniku prešli
desaťročia, sú aktuálne i dnes a majú čo povedať aj dnešnej generácii.
Nikola Furdová, študentka
prímy na Gymnáziu A.
Bernoláka v Senci
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CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM 2018
Ani štvrtý ročník celoslovenskej akcie propagujúcej čítanie deťom sa nemohla uskutočniť
bez účasti Mestskej knižnice v Senci. Na podporu tohoročného posolstva projektu „Čítajme
deťom 20 minút každý deň. Každý deň bude o zážitok krajší!“ pripravil tím seneckej knižnice
tri podujatia na troch rôznych miestach s troma populárnymi a veľmi sympatickými
protagonistkami, ktoré čítali seneckým školákom úryvky z ich srdcu blízkych literárnych diel.
Spisovateľka Petra Nagyová Džerengová čítala školákom pri altánku v Parku oddychu v
pondelok 4. júna z knihy Konrád z konzervy od autorky Christin Nöstlinger. V utorok prišla do
Galérie Labyrint televízna aj rozhlasová osobnosť a interpretka literárnych a hudobných diel
Ágnes Bárdos, aby očarila detské publikum svojím strhujúcim prednesom úryvku z rozprávky
Štvorcový okrúhly les (A Négyszögletű Kerek Erdő) od Ervina Lázára. Posledným dejiskom
čítania deťom bola terasa Story Cafe Bar. Herečka a moderátorka Bibiana Ondrejková tam
v piatok prednášala básne od Milana Rúfusa a ďalších autorov, ktoré sú jej od detstva milé.
„Hrdinom projektu Celé Slovensko číta deťom sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie
a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného
čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou
príbehov a krásou vzájomne prežitého.“ (www.sdetmi.com) Patronát nad týždňom čítania
deťom v Slovenskej republike prevzal prezident SR Andrej Kiska.
Text a foto: Csaba Vysztavel
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FELIBER POETRY, DRUHÝ ROČNÍK LITERÁRNEHO FESTIVALU
Druhý ročník medzinárodného festivalu poézie Feliber poetry v Pezinku a Modre sa
uskutočnil v termíne 24.5. – 27. 5. 2018. Malokarpatská knižnica v Pezinku so
spoluorganizátormi Literárnym informačným centrom a Kultúrnym centrom Modra
a s partnermi festivalu pripravili program plný čítania a interpretácie poézie, diskusií,
workshopov a ďalšími druhmi umenia.
Festival sme slávnostne otvorili vo štvrtok 24. mája 2018 výstavou fotografií Lucie Gardin
– Slovenskí spisovatelia v Historickej radnici v Modre.
Piatkové doobedie sa účinkujúci festivalu stretli so študentami Gymnázia v Pezinku a v
Modre. Autorské čítanie básní a diskusie so študentami prebehli netradične, v neštudijných
priestorov v školách. V prekrásnom prostredí Schaubmarovho mlyna sa popoludní od 14.00 h
do neskorého večera konali workshopy, besedy, autorské čítania, výstava fotografií a projekcia
filmu. Študenti Gymnázia Pezinok sa zúčastnili workshopu s výtvarníkom Andrejom Fričom,
témou bol linoryt ako expresívny výtvarný prejav k básňam účinkujúcich hostí. Hlavný
program festivalu sa začal slávnostným spustením mlyna za recitácie Michala Habaja, potom
nasledoval sled autorských čítaní a rozhovorov, ktoré moderovali Miroslava Vallová, Radoslav
Passia, Patrik Lančarič a Tina Čorná. Čítalo sa z diel našich literárnych hostí Jána Buzássyho,
Marcina Sendeckeho (PL), Valerija Kupku, Erdös Virág (HU), Erika Grocha, Petra Šuleja,
Anny Ondrejkovej a Rudolfa Dobiáša. Výstava fotografií a projekcia filmu Takovej barevnej
vocas letící komety bola venovaná českej undergroundovej kapele so špeciálnou poetikou Psí
vojáci a jej frontmanovi Filipovi Topolovi. Diskusiu s režisérom Romkom Hanzlíkom
moderoval Patrik Lančarič. Popri literatúre znela aj hudba, o ktorú sa postaral hudobník Peter
Tarkay a česká alternatívna rocková skupina Budoár staré dámy.
V sobotu sa festival presunul do Modry. Hostia festivalu navštívili Hamrštíl, dom
spisovateľa Vincenta Šikulu, kde si pozreli fotografie mapujúce jeho tvorivé a životné zázemie.
Festivalový deň pokračoval v priestoroch Múzea Ľ. Štúra, kde sa otvorila výstava Jej mesto v
jeho svete venovaná Lýdii Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefovi Mihalkovičovi – básnikom,
ktorých mená sa spájajú s mestom Modra a Malokarpatským regiónom. Výstavu uviedol Ján
Gavura, besedu s J. Mihalkovičom viedla Tina Čorná, básne prednášal Dušan Jamrich a
Zbigniew Machej (PL) za sprievodu harfistky Alžběty Trojanovej. Hlavný program plný
workshopov, autorského čítania poézie, rozhovorov, hudby a mladých výtvarníkov sa konal v
Historickej radnici. Čítalo sa z diel Petra Ciba, Juliany Sokolovej, Petra Maděra (CZ), Márie
Ferenčuhovej, Rudolfa Dobiáša, Marcina Sendeckeho (PL), Valerija Kupku, Erdős Virág (HU),
Mareka Šindelku (CZ), Erika Grochu, Evy Tomkuliakovej, Petra Šuleja, Agda Bavi Paina a
Petra Borkovca (CZ). O hudobný sprievod sa postarali Stroon a festival ukončil koncert
banskobystrickej skupiny Sto múch.
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Nedeľa, posledný deň festivalu, patrila projekcii dokumentárneho filmu o Miroslavovi
Válkovi a diskusii s režisérom Patrikom Lančaričom a hosťami. Večer moderovala
spisovateľka Veronika Šikulová.
Ďakujeme Fondu na podporu umenia, hlavnému partnerovi projektu a našim ďalším
partnerom:
Literárne informačné centrum, O.Z. Homo Liber, SNG – Schaubmarov mlyn, Múzeum
Ľudovíta Štúra v Modre, České centrum, Artforum Pezinok, Kultúrne centrum Pezinok. Za
mediálnu podporu ďakujeme denníku Pravda, Rádiu Devín, Rádiu FM, TV Pezinok a Média
Modra.
Veronika Šikulová
Malokarpatská knižnica v Pezinku

Prečítali sme za vás
APONIOVSKÁ KNIŽNICA – BIBLIOTEKA APPONIANA
Knižnica Aponiovcov z Oponíc (Apponyi), ktorá je známa ako najkrajšia interiérová
knižnica na Slovensku, v súčasnosti obsahuje 8 222 titulov (15 004 zväzkov, ktoré boli v roku
2007 na Ministerstve kultúry SR zapísané pod číslom 267 do Ústrednej evidencie historických
knižničných dokumentov a historických knižničných fondov SR) písaných v 12 jazykoch.
Návštevníci môžu v tejto knižnici nájsť aj ďalších cca 6 000 zväzkov Zaiovskej knižnice.
Historická knižnica sa v súčasnom stave zachovala aj vďaka jednotlivcom a inštitúciám, ktoré
sa napriek nie vždy priaznivým okolnostiam snažili o jej zachovanie a zveľaďovanie.
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Gróf Anton Juraj Aponi (1751 - 1817), ako milovník a zberateľ kníh, knižnicu založil v roku
1774 vo Viedni. Knihy vždy dôsledne vyberal a do ich nákupu investoval obrovské peniaze na
knižných veľtrhoch, pri kúpe pozostalostí i z kláštorných knižníc zrušeného rádu jezuitov.
Niektoré tituly z týchto nákupov nájdeme v knižnici dodnes. Na usporiadanie kníh a ich
katalogizáciu si vybral Augustína Michelazziho, svojho profesora taliančiny na viedenskom
Tereziáne (ústav na výchovu šľachtických synov). Dôkazom dôslednej práce knihovníka
Michelazziho sú jeho dodnes zachované rukopisné katalógy.
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Po smrti A. J. Aponiho knižnicu ako celok udržal syn Anton Aponi (1782 - 1852), majiteľ
oponického panstva, ktorý vyplatil podiely súrodencom. Anton ako kariérny diplomat
zastupoval Rakúske cisárstvo v Paríži, Londýne, Ríme a v diplomatickej službe prežil vyše 42
rokov. Rodovú knižnicu zveril knihovníkovi Carlovi Antonovi Gruberovi, ktorý zaviedol nový
katalogizačný systém a upozornil na stiesnený priestor pre knihy vo viedenských palácoch.
Gruber zdvorilo navrhol grófovi Aponimu, aby pouvažoval nad prenesením knižnice do
Uhorska – „do drahej vlasti“ na Maierhof do Bratislavy.
Aponi informoval bratislavský magistrát o svojom zámere postaviť na Kozej ulici
poschodový palác za účelom prevozu slávnej rodinnej knižnice a jej sprístupnenia verejnosti.
So súhlasom magistrátu bol 13. júna 1827 novopostavený palác slávnostne otvorený pre
verejnosť ako prvá verejná knižnica v Uhorsku. Motto na priečelí paláca „LITERIS IN PATRIA
AVGENDIS“ (Na zveľadenie učenosti vo vlasti) s rodovým erbom bolo naplnené aj vydaním
útlej knižky s názvom Collectio Monimentorum quae in memoriam Bibliothecae Apponianae
custodita sunt.
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Interiér Aponiovskej knižnice a Collectio Monimentorum - jeden z prameňov poznatkov od knihovníka A. Grubera (1827)

Autorom knižky s množstvom zaujímavých a faktických textov, ktoré sú dodnes základným
prameňom pre štúdium dejín tejto knižnice, bol samotný Gruber, ktorý ako knihovník a správca
knižnice zostavil výpožičný poriadok a dbal na jej každodenné fungovanie. S knižnicou

OČK(o) 1/2018

21

takpovediac i zostarol a pre vysoký vek ho museli v roku 1833 penzionovať. Keďže aj
príspevky na chod knižnice z mestskej pokladne boli čoraz menšie, sklamaný Anton Aponi sa
rozhodol, že ju natrvalo presunie do rodového kaštieľa Aponiovcov v Oponiciach, kde pre
knižnicu nechal pristavať celé krídlo. Impozantný interiér knižnice v Oponiciach s empírovým
nábytkom z Paríža, ktorý Antonovi Aponimu pripomínal vyše dvadsať rokov strávených v
meste nad Seinou, poskytol grófovi priestor pre bilancovanie jeho pestrého života a písanie
pamätí.

Zrekonštruovaný interiér Aponiovskej knižnice

Ďalšími vlastníkmi knižnice boli jeho syn Július (1816-1857), vnuk Ľudovít (1849-1909)
a napokon Ľudovítov syn Henrich Aponi (1885-1935) – posledný majiteľ oponického panstva.
V tých časoch už fond knižnice neobohatili žiadne mimoriadne tlače. Práve naopak, fond sa
podstatne zmenšil po aukciách v roku 1892 (Sothebys) a 1939 (Praha). Napriek výraznému
úbytku kníh, odborné prieskumy fondu v 50. rokoch 20. storočia (bez práce františkána Jozefa
Vševlada Gajdoša by v súčasnosti knižnica už asi ani neexistovala) aj revízie vykonané
pracovníkmi Matice slovenskej a Slovenskej národnej knižnice potvrdili pestrú obsahovú
skladbu knižnice. Knižné tituly totiž pokrývajú 17 vedných disciplín a 31 tematických skupín.
Okrem iného tu nájdeme vzácne aktá pápežov a koncilov, dielo slávneho Giordana Bruna z
roku 1585, či prácu Isaaca Newtona zo zač. 18. storočia.
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Katalóg historickej knižnice Aponiovcov z Oponíc

Samozrejmosťou sú práce Goetheho, Schillera, Kanta, alebo Fichteho - všetky v ranných
nemeckých vydaniach. Z talianskeho prostredia zaujme Michelangelova architektúra, poézia
Petrarcu, či dielo Pietra Arettina a veľa iných vzácnych a zaujímavých tlačí.

Philosophie naturalis principia mathematica auctore Isaaco Newtono
Isocratis Atheniensis oratoris
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V knižnici je zastúpených 12 jazykov, dominujú latinčina, francúzština, nemčina, taliančina
atď. končiac hebrejským a arabským jazykom. Špecifickou skupinou v knižnici je oddelenie
gréckych a rímskych klasikov v ranných vydaniach zo 16. storočia, prevažne zo Švajčiarska. Z
tejto skupiny pochádza aj najstaršia tlač v knižnici z roku 1515 dielo gréckeho rečníka Isokrata.
Pozoruhodné sú práce J. A. Komenského, Jána Jesenia (1609), Andreasa Bela, syna Mateja
Bela, ktorý bol vo svojej dobe známym historikom a pedagógom. Rovnako zaujmú knihy z
geografie, kartografie, mineralógie, botaniky, občianskeho práva, medicíny a na svoje si prídu
aj vyznávači okultizmu, čiernej mágie, kartárstva či bosoráctva... Slovenské ani české tlače v
knižnici nenájdeme, ale nachádza sa tu až 145 územných slovacík, vytlačených prevažne v
Bratislave, Trnave, či Košiciach.
Napriek nepriazni osudu a času, ako aj drastickému úbytku v podobe aukcií vo Viedni,
Londýne a Prahe, sa v historickej knižnici rodu Aponiovcov, ktorú spravuje Slovenská národná
knižnica, zachovalo množstvo vzácnych európskych titulov, ktoré sú dodnes vo veľmi dobrom
fyzickom stave aj vďaka precíznej práci reštaurátorov a odborných pracovníkov Slovenskej
národnej knižnice. Keďže knihy boli uložené v nevyhovujúcich podmienkach (budova sa
využívala aj ako sklad a sýpka), najprv boli všetky tlače mechanicky očistené a následne pri
procese konzervovania a reštaurovania vzácnych tlačí bolo vykonané komplexné chemické
ošetrenie s následným natukovaním kožených a pergamenových väzieb.
Po rekonštrukcii pôvodného kaštieľa v Oponiciach, Slovenská národná knižnica
sprístupňuje knižnicu verejnosti a poskytuje tak bádateľom možnosť študovať tento knižničný
unikát priamo in situ.

Zdroj:
http://www.snk.sk/sk/muzea/aponiovska-kniznica-bibliotheca-apponiana/aponiovska-kniznicabibliotheca-apponiana-oponice.html
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Osobnosti
Martin Rázus
*18. 10. 1888 Liptovský Mikuláš-Vrbica - 8. 8. 1937 Brezno
130. výročie narodenia
Martin Rázus sa narodil 18. októbra 1888 v obci Vrbica, ktorá je dnes administratívnou
súčasťou Liptovského Mikuláša, ako prvorodený syn garbiarskeho robotníka. Jeho najmladšou
sestrou bola Mária Rázusová – budúca významná slovenská poetka, dramatička
a prekladateľka. Ľudovú školu vychodil v rodisku, do meštianky chodil v Liptovskom
Mikuláši, no na gymnaziálne štúdiá odišiel do Banskej Bystrice. Príčinou boli politické
výhrady štátnej moci voči jeho národno-politickým postojom na škole a celkovému politickému
presvedčenie rázusovskej rodiny vôbec. Po roku gymnaziálneho štúdia v Banskej Bystrici
prestúpil na gymnázium do Kežmarku. Po maturite sa prihlásil na štúdium evanjelickej teológie
v Bratislave. Po skončení štúdia roku 1911 bol niekoľko mesiacov kaplánom pri Samuelovi
Zochovi v Modre. Koncom toho istého roku odišiel, spoločne s budúcim Vladimírom Royom,
do Anglicka, kde obaja pokračovali v teologickom štúdiu na univerzite v škótskom meste
Edinburgh. Po ročnom pobyte v Anglicku, počas ktorého podnikol viaceré cesty po Západnej
Európe, sa vrátil na pôvodné kaplánske miesto do Modry, no čoskoro – od začiatku roku 1913 –
dostal samostatné farárske miesto v Pribyline, teda v Liptove a neďaleko rodiska. Tu pôsobil
plných deväť rokov, až do leta 1921, potom ho preložili na faru v Moravskom Lieskovom, kde
bol tiež rovných deväť rokov. V máji roku 1930 sa stal farárom v Brezne, kde po siedmich
rokoch kňazského pôsobenia a vyčerpávajúcej literárnej i politickej činnosti predčasne zomrel
vo veku štyridsaťdeväť rokov. Ako významného slovenského spisovateľa a politického
predstaviteľa Slovákov ho však pochovali v Banskej Bystrici.
Literárna tvorba:
Próza
Z drobnej prózy (1926), Svety 1 – 4 (1929), Júlia 1 – 2 (1930), Krčmársky kráľ (1935), Odkaz
mŕtvych (1936), Bombura (1937)
Poézia
Zobrané spisy Martina Rázusa 1 – 20 (1940 – 1943), Z tichých i búrnych chvíľ (1917), Hoj,
zem drahá... (1919), To je vojna! (1919), Kameň na medzi (1925), Kresby a hovory (1926),
Šípy duše (1929), Čierne roky (1930), O mne i o vás (1930), Bača Putera (1934), Cestou
(1935), Stretnutie (1937), Výbor z poézie (1939), Pri nohách Pánových (1950), Nad mohylou
sveta (1965), Sochár a čas (1968), Suspíriá (2013, 1.vydanie)
Esej
Z nášho chrámu (1929), Argumenty. Hovory so synom i s tebou (1932), Pred tvárou Božou
(1935)
Dráma
Hana (1920), Ahasver (1936)
Pre deti a mládež
Maroško (1932), Maroško študuje (1933)
Literárna veda
Zdvihnite život! (2008, 1.vydanie)
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