OČK(o) – okresný časopis knihovníkov
o práci knižníc okresov Pezinok, Malacky a Senec
Ročník 17, rok 2011
Milé kolegyne a kolegovia!
Dostáva sa vám do rúk ďalšie číslo časopisu OČK(o), ktorý by mal byť platformou na
vzájomnú výmenu skúseností a názorov. V tomto čísle skutočne prevládajú články od vás, čo
svedčí o tom, že máme schopné knižnice a šikovné knihovníčky - knihovníkov, ktorí vedia
nielen pripraviť pekné a zaujímavé podujatia, ale vedia o nich aj pútavo napísať. V čísle
dominuje Noc s Andersenom, pretože sa do tohto medzinárodného podujatia zapojili viaceré
naše knižnice. Ale môže to byť aj hocijaká iná Noc v knižnici – svätojánska, halloweenska,
alebo iné atraktívne podujatie, ktoré pritiahne do knižnice a potom aj k čítaniu najmä naše
(vaše) deti. Dnešné knižnice už nie sú len požičovňou kníh, ale stávajú sa skutočnými
komunitnými centrami, kde sa stretávajú ľudia rovnakých záujmov. Kultúrny kalendár, ktorý
vám pravidelne v OČK(u) prinášame, vám ponúka možnosť využiť okrúhle výročia známych
a významných slovenských ale aj zahraničných spisovateľov (K. Jarunková, V. Šikulová, T.
Janovic, P. Dvořák, Ľ. Jurík, Ľudo Ondrejov, B. Němcová, P. Coelho...), ktorých diela máme
v knižniciach, na prípravu pekných a zaujímavých podujatí, napr. aj s „naozajstným“
spisovateľom.
Želám vám v nastávajúcom roku pevné zdravie, veľa síl, odhodlania a kreatívnych nápadov
pri príprave ďalších pútavých podujatí s knihou vo vašich knižniciach.
Mgr. Anna Gašparovičová,
riaditeľka Malokarpatskej knižnice v Pezinku
Aktuality
Tak, ako každý rok, aj tento rok je možnosť podať si žiadosť o dotácie na Ministerstvo
kultúry SR na rok 2012. Informácia bola elektronicky rozposlaná všetkým knižniciam, aj ich
zriaďovateľom. Žiadosť je nutné podať do 30. 12. 2011. Tento rok žiadateľ o dotácie musí
priložiť o jedno potvrdenie viac a to z príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ
neporušil v predchádzajúcich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného
predpisu.
Aktuálne informácie vždy nájdete na stránke Malokarpatskej knižnice v Pezinku
www.kniznicapezinok.sk – Informácie pre knihovníkov.
Rady a skúsenosti
Revízia knižničných fondov
K pracovným povinnostiam pracovníkov knižníc okrem poskytovania knižničnoinformačných služieb, nákupu a spracovania knižničných fondov, je aj pravidelné (alebo
mimoriadne) vykonávanie revízie knižničných fondov (mnohí ju nesprávne nazývajú aj
inventúra!). Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach presne stanovuje, kedy je knižnica
povinná vykonať revíziu knižničného fondu:

a) pravidelne
1. do 50 000 knižničných jednotiek v úplnosti každé tri roky (t. j. najmenšie knižnice
mali realizovať úplnú revíziu v r. 2003, teda 3 roky po vyjdení zákona!)
2. do 100 000 knižničných jednotiek v úplnosti každých päť rokov (t. j. v r. 2005)
3. do 200 000 knižničných jednotiek v úplnosti každých 10 rokov
4. nad 200 000 knižničných jednotiek v úplnosti každých 15 rokov, (týka sa veľkých
knižníc).
Odporúčame, aby si knižnica vypracovala vopred podrobný plán revízie fondu vrátane
organizačného a personálneho zabezpečenia revízie.
b) mimoriadne, ak
1. revíziu nariadi zriaďovateľ alebo zakladateľ,
2. treba zistiť skutočný stav, najmä po mimoriadnej udalosti, premiestnení knižnice,
zmene knihovníka a pod.
Malokarpatská knižnica v Pezinku ako metodické pracovisko pre verejné knižnice
v Bratislavskom samosprávnom kraji poskytuje odbornú metodickú pomoc aj pri revíziách
KF. O pomoc alebo informáciu je možné požiadať metodičku PhDr. Katarínu Benciovú,
kontakt: metodika@kniznicapezinok.sk ;  033/ 641 35 54 alebo 033/ 641 23 15.
Z histórie obcí
Mesto Senec oslavuje 760 rokov od prvej písomnej zmienky
Historický vývoj Senca možno sledovať od polovice 13. storočia. Lokalita dnešného Senca
poskytovala dobré podmienky pre osídľovanie vďaka poveternostným podmienkam,
nížinnému charakteru krajiny a vďaka blízkosti významných miest. Bol vždy centrom
obchodu pre okolité obce a postupne sa stal aj centrom spracovania poľnohospodárskych
produktov a priemyselným centrom. Postupne prešli na mesto aj administratívne funkcie.
Územie dnešného mesta bolo osídľované už v období od 7. storočia pred n. l. Z tohto obdobia
pochádzajú najstaršie nálezy osídlenia. Dokumentuje ho skýtske pohrebisko v národnom
múzeu. V 1. storočí pred n. l. tu sídlili Kelti. Na rozhraní nášho letopočtu ovplyvnili územie
dnešného Senca Rimania. Po zániku ich impéria sa na tomto teritóriu vystriedalo niekoľko
nomádskych kočovných kmeňov, ktoré sa včlenili do slovenského obyvateľstva.
O prítomnosti Slovanov svedčí 17 nájdených staroslovanských hrobov pochádzajúcich z 8.
storočia. Vývoj ďalšieho osídlenia seneckého chotára závisel od obchodnej cesty
a komunikačnej spojnice medzi slovenskými lokalitami – Devínom, Bratislavou a Nitrou.
Najstaršie písomné správy
Za najstaršiu písomnú správu o Senci sa pokladá listina palatína a bratislavského grófa
Rolanda z 25. novembra 1252, v súvislosti s vytyčovaním chotárnych hraníc. Okrem
najstaršej písomnej správy sa Senec spomína aj v listine z 18. decembra 1326, ktorou Karol I.
obnovuje chotár osady Beel a spomína kostol sv. Mikuláša v Senci. V súvislosti
s vymedzovaním chotárnych hraníc v roku 1423 sa uvádza severná chotárna hranica medzi
Sencom a Šarfiou, až roku 1507 potvrdzuje tieto chotárne hranice kráľ Vladislav V. V tomto
období je Senec vlastníctvom niekoľkých stredovekých feudálnych rodín (Bátoriovci,
Sékelovci, Pernicovci, Turzovci a Esterháziovci), ktorým patril Senec až do roku 1918.
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Senec sa stáva mestečkom
Už v polovici 13. storočia sa hovorí o obci, ktorá za feudalizmu menila svojich majiteľov
a čiastkových držiteľov pôdy v jej chotári. Tento stav trval až do 80-tych rokov 15. storočia,
kedy obec získala privilégiá mesta za vlády kráľa Mateja Korvína. V tom čase Senec niesol
pomenovanie Wartberg (strážny vrch) podľa pôvodnej lokality návršia pri rímsko-katolíckom
kostole. Okolo roku 1480 získal trhové právo. Na území dnešného západného Slovenska sa
v 13.-14. storočí vytvoril pod vládou Matúša Čáka územný zväzok pod názvom „Zem
Matúšova“, do ktorej patril aj Senec.
Hospodársky a sociálny život Senca v minulých storočiach
Dôležitý doklad, ktorý podáva prehľad o hospodárskom a sociálnom živote Senca, bol tzv.
„Jozefínsky dotazník“ z roku 1785. V tomto období je Senec dôležitým hospodárskym
centrom a sú v ňom zastúpené všetky remeslá a výrobné živnosti. Význam Senca už v tomto
období je Senec dôležitým hospodárskym centrom a sú v ňom zastúpené všetky remeslá
a výrobné živnosti. Význam Senca už v tomto období dokumentuje Senecký tridsiatok
(poplatok za prevážaný a prekladaný tovar). Senec ako starobylé „tridsiatkové“ mestečko
s dobrými komunikačnými spojmi bolo vyzdvihnuté panovníkom Karolom III. a bolo mu
udelené privilégium na konanie a vydržiavanie známych trhov. S rozvojom trhov súviseli
senecké cechy a prvé správy o seneckých cechoch pochádzajú z 22. júna 1599.
Najväčším seneckým cechom bol cech hrnčiarov založený v roku 1745. V rokoch 1787 –
1790 pracovali v Senci dve textilné manufaktúrky. Manufaktúrka patriaca Samuelovi
Szakmarymu používala spôsob výroby známy dovtedy len v Anglicku, vyrábala výrobky
z konope a kúdele. K hospodárskemu životu a rozvoju Senca v neskoršom období prispeli
cestná križovatka a od roku 1950 železnica Bratislava – Senec – Galanta, až do Budapešti.
Významnými udalosťami pre Senec boli aj župné zasadnutia, na ktorých sa prejednávali
dôležité župné záležitosti.
Senec centrom kultúry a vzdelanosti
Centrom vzdelanosti sa Senec stal založením vyššej školy Collegium oeconomicum Máriou
Teréziou v roku 1763. Bola to jedna z vyšších škôl v odbore všeobecnej ekonómie na území
dnešného Slovenska. Bola centrom kultúrno-osvetového života nielen Senca, ale aj celého
okolia. V roku 1776 dôsledkom požiaru škola zanikla.
Na konci 19. storočia vznikla v Senci prvá tlačiareň, ktorá pracovala pre miestne potreby
verejného a obchodného života. V roku 1933 bola založená ručná tlačiareň Merkur.
Najznámejšou tlačou tejto tlačiarne boli senecké časopisy, v rokoch 1931 – 1932 vychádzal
Senecký spravodaj.

Z našich knižníc

Seminár Firemná kultúra v praxi knižníc
Celodenný odborný seminár prebiehal v Malokarpatskej knižnici v Pezinku dňa 26. 10. 2011.
Prednášateľkou bola Mgr. Juliana Holá z Eductime Nitra. Seminára sa zúčastnilo 26
knihovníčok, v zastúpení svojich knižníc, z celého Bratislavského samosprávneho kraja.
Program bol zostavený tak, aby sme si svoje získané zručnosti mohli preskúšať v
rôznych dialógoch so školiteľkou, testovaní a práci v malých skupinách. Podujatie bolo
veľkým prínosom pre všetkých účastníkov. Spätnou väzbou od knihovníčok sme si potvrdili
len to, že podujatie bolo naozaj výnimočné a veľmi úspešné. kb
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Noc s Andersenom 2011 v našich knižniciach
O úspešnom medzinárodnom podujatí Noc s Andersenom už vie každá knižnica. V našom
časopise uverejňujeme pár príspevkov z knižníc, ktoré nám informácie o priebehu podujatia
ochotne poskytli. Pre nás všetkých je to možnou inšpiráciou k ďalšej Noci s Andersenom.

Mestské kultúrne stredisko Senec - Mestská knižnica
Tento, už 4. ročník Noci s Andersenom, sa niesol v pokojnej, uvoľnenej atmosfére. Zúčastnilo
sa 31 detí vo veku 8-10 rokov, niektorí z nich sa práve stali novými čitateľmi, čo bola jedna
zo základných podmienok.
Program sa začal možno trochu netradične filmovým predstavením o medvedíkovi Yogim.
Pokračoval privítaním detí nielen organizátorkou podujatia, ale aj pánom riaditeľom MsKS,
Mgr. Petrom Szabom a prednostkou MsÚ v Senci Ing. Jarmilou Répássyovou. Potom medzi
deti prišiel pán Andersen, ktorý vtipnou formou predstavil svoj život, dielo, ale odpovedal i
na zvedavé otázky malých všetečníkov. Neskôr už na všetkých čakala večera a po nej
prechádzka na Slnečné jazerá, kde sme hľadali poklad, spolu s príslušníkmi Mestskej polície
v Senci, ktorí nás nielen celú cestu sprevádzali a strážili, aby sa niekto nestratil, ale
porozprávali nám i o svojej práci. Po prechádzke boli hľadači pokladu odmenení sladkosťami
a tí najlepší aj knižnými odmenami. Hrali sme spolu pexeso o knižnici, čítali Andersenove
rozprávky, súťažili a pripravovali sa na spánok. Ráno sme účastníkom Noci s Andersenom
odovzdali diplomy o účasti a unavení, ale spokojní s priebehom akcie, sme sa rozlúčili.
Jarmila Majová, Mestská knižnica Senec

Obecná knižnica Malinovo
Malinovská knižnica sa už po druhý raz pridala k medzinárodnému podujatiu na podporu
detského čítania a Noc s Andersenom sa aj tentoraz deťom veľmi páčila.
Na bábkarsky súbor Strigy sa prišlo pozrieť viac ako 40 detí z materskej školy a 23 školákov.
Prišli aj ďalšie deti s rodičmi a zdá sa, že o podobné vystúpenia v obci by bol záujem aj
častejšie. Na Noc s Andersenom sa prihlásilo 27 detí. Všetky deti rozmýšľali o svojich
dobrých skutkoch a hneď na začiatku večera sme ich spoločne zhodnotili: je pomoc mame pri
upratovaní, dobrý skutok, alebo bežná súčasť života? Ukázalo sa, že deti vedia pomáhať
slabším, starším ľuďom, alebo mladším súrodencom, starajú sa o zvieratá i rastliny. Za svoje
dobré skutky dostali žetónik s dobrým škriatkom, ale potešilo ich aj uznanie a potlesk
ostatných detí.

Martin Kellenberger nám nakreslil príbeh
Stretnutie s maliarom bolo zvláštne tým, že deti mohli hovoriť čo im napadlo, nik ich
neobmedzoval a pán Kellenberger ich výmysly kreslil. Namiesto perníkovej chalúpky si želali
pizzériu a ježibabke dali meno Žofka. Kto neverí, môže sa prísť presvedčiť do knižnice.
Nakoniec kreslili aj deti – kto by vydržal iba sa pozerať, ako to ten maliar vie. Do knižnice
sme ako darček dostali knižku majstra Martina Kellenbergera s vtipnými ilustráciami
a budeme si ju postupne požičiavať. Vďaka jeho menu spomenuli malinovskú knižnicu aj vo
vysielaní rádia Slovensko.
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Stratila sa rozprávka
Keď rozprávku nikto nečíta, akoby sa stratila. Jednu od Andersena, takú menej známu,
rozstrihali zlí škriatkovia na kúsočky (akože) a deti ich mali nielen pohľadať v nočnom parku,
ale aj poskladať, aby sa rozprávka znovu vrátila do života. Za kúsky rozprávky museli platiť
žetónikmi, čo dostali za dobré skutky a bolo dojímavé, ako kalkulovali, aby im vyšlo na
všetky.
Rozprávkové bytosti
Nápadito a vtipne ich stvárnili opäť stredoškoláci zo SOŠ záhradníckej a predviedli tak
deťom, ako má vyzerať dobrý skutok – vyjednávali o cene za rozprávku, deti trápili úlohami,
ťažkými otázkami, ale nakoniec sa im podarilo získať všetky útržky a takmer presne
poskladať rozprávku o Pastierovi svíň. Len záver priniesol spolu s koláčikmi dobrý škriatok –
perfektne stvárnený Miladkou Polúchovou, učiteľkou ZŠ v Malinove. Spolu s ňou
a rozprávkovými postavičkami si deti ešte aj zatancovali pri ozembuchoch a plechových
bubienkoch.
Čítajme deťom viac
Pred polnocou, keď už boli všetky deti v spacákoch a v izbe horeli len sviečky, zhovárali sme
sa o knižkách, ktoré majú deti rady. Mnohí však hovorili o sfilmovaných rozprávkach
a príbehoch (niektoré dokonca o scénkach z hororov!), nie o tom, čo prečítali sami, alebo čo
počúvali z čítania rodičov. Čítajme deťom viac kníh, vytvára sa pritom zvláštna atmosféra
a zážitok si odnáša aj ten, čo číta, aj ten, čo počúva. My sme si na záver prečítali Andersenovu
rozprávku O divých labutiach a tým, ktorí nezaspali, sa veľmi páčila.
Dobrý skutok zavčas rána
Už o siedmej sa deti prebúdzali pripravené pomôcť Veronike pri hľadaní stratenej záklopky
z čelovky, ktorá zostala niekde v parku. Malá Ela poznamenala, že zase ideme spáchať dobrý
skutok. Všetkých potešilo, keď sa súčiastka naozaj našla. Park vyzeral ráno celkom inak ako
v noci, ale každý si rád spomenul, kde stáli rozprávkové bytosti a na čo sa pýtali.
Reportáž v rádiu Viva
V sobotu popoludní o 16. 50 hod. vysielalo Rádio Viva krátku reportáž o Noci s Andersenom
z Malinova, v ktorej vystupovali naše deti.
Poďakovanie
za spáchanie dobrých skutkov patrí všetkým, čo pomohli vytvoriť deťom ďalší zážitok
a zaslúžili sa o hladký priebeh Noci s Andersenom.
PhDr. Alžbeta Šimonovičová

Obecná knižnica Plavecký Štvrtok
Noc s Andersenom dopadla podľa názoru detí, rodičov a aj mňa, veľmi dobre. Zúčastnilo sa
51 detí (spať tam zostalo asi 45), vo veku od 4-13 rokov (najmladšia mala 3 roky), pomáhalo
mi 8 kamarátov.
Po registrácii detí sme zahájili akciu viazaním stužiek s menami a želaniami na stromček vŕbu
- rozprávkovník. Potom sme si povedali niečo o H. Ch. Andersenovi, o význame čítania. Deti
sme usadili vo veľkej sále, kde mali pripravené tvorivé dielne: rozprávkové omaľovánky,
výroba záložiek, modelovanie rozprávkových postavičiek z plastelíny, výroba náramkov,
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prstienkov a náhrdelníkov. Popri tvorení sa nám prihovoril náš hosť, Peter Stankovič ilustrátor, povedal nám, ako vznikajú ilustrácie a ako darček nám nechal kopu záložiek,
ktorým sa deti veľmi potešili. Deti okrem tvorivých dielní mali možnosť súťažiť a hrať sa,
takže každý mal o zábavu postarané. Okolo pol deviatej sme mali večeru - pizzu a palacinky,
potom sa deti išli učiť spievať pesničky s doprovodom klavíra. Po pol desiatej sme uložili
menšie deti spať a staršie deti sa vybrali nočným pochodom cez dedinu hľadať poklad truhlicu plnú sladkostí. My sme zatiaľ pripravili "Cestu hrôzy" . Vytvorili sme 5 stanovíšť, pri
ktorých museli deti v tímoch podľa plánu plniť rôzne úlohy:
1. u Čarodejnice - jeden kreslil na tabuľu slovo, ktoré si vylosoval a zvyšní dvaja museli
uhádnuť
2. u Tutanchamóna - za určitý čas museli poskladať puzzle a vyloviť z pohára plného
nechutností prstienok
3. u Veštice - museli uhádnuť slovnú hádanku
4. u Upíra - jeden predvádzal pantomímu - podľa toho, čo si vylosoval, ostatní hádali.
5. u Vikinga - mali splniť: prejsť po lane, trafiť predmety do suda a hodiť sieť na lebku
zvieraťa. Táto súťaž bola bodovaná a prvé tri miesta boli na druhý deň ocenené výhrami knihami.
Po tejto súťaži sa deti chvíľu tvárili unaveno, ale iba dovtedy, kým nezaľahli do spacákov.
Vtedy nanovo ožili a vrhli sa do vankúšovej vojny, ktorá prerástla čoskoro do pyžamovej
párty. Do postelí sme ich hnali okolo jednej. Na dobrú noc sme im prečítali Andersenove
rozprávky a dúfali, že čoskoro zaspia. Ale to sme sa veľmi mýlili, lebo sa nám podarilo ich
uspať až o 4.00 hod. ráno s vyhrážaním, že ak nebudú spať, nedostanú výhry zo súťaží.
Deťom očividne stačili tri hodiny spánku a o siedmej už všetky vzorne sedeli vo veľkej sále,
čakajúc na raňajky. Po raňajkách mali menšie deti ešte tvorivé dielne a tie staršie sa hrali hru
na papierikoch: Aký, Kto, Čo robí, Kde, S kým. Táto hra ich veľmi pobavila. O deviatej sme
oficiálne ukončili akciu, rozdali sme ceny, urobili spoločnú fotografiu a deti sa s nevôľou išli
pomaly pobaliť. Pri odchode dostalo každé dieťa diplom, medailu, sladkosti z pokladu +
menšie deti - pexeso alebo bublifuk a väčšie deti ozdobnú ceruzku s postavičkou.
Toto bola prvá akcia, ktorú sme v knižnici robili. Myslím, že mala veľký úspech. Dokonca aj
požiarny alarm, ktorý sa omylom spustil kvôli parostroju, deti brali ako súčasť programu, aj
keď nám vtedy až tak do smiechu nebolo.
S malými obmenami, poučení z tohto prvého ročníka, by sme chceli túto akciu organizovať
pravidelne, každý rok. Deti sa už teraz pýtajú, kedy budú môcť opäť spať v knižnici.

Jana Gazdová Obecná knižnica Plavecký Štvrtok
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Ilustrátor Peter Stankovič v Plaveckom Štvrtku

Postavičky z „Cesty hrôzy“ na Andersenovej noci v Plaveckom Štvrtku
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Sadenie Rozprávkovníka – Plavecký Štvrtok

Tvorivé dielne – Plavecký Štvrtok

8

Vankúšová vojna na Noci s Andersenom - Plavecký Štvrtok

Ráno po skončení Andersenovej noci v Plaveckom Štvrtku
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Svätojurská knižnica
Na Noci s Andersenom: u nás bolo celkovo 16 detí z toho spalo 12. Čítali sme si Snehovú
kráľovnú a tiež z knihy Operácia Orech a iné dedkoviny a následne sme na obrovský papier
kreslili, čo sa deťom najviac páčilo na rozprávke.
Deti mali chvíľu voľný program - čítali si podľa vlastného výberu, pozerali sme klasické
detské rozprávky a podujatie sme ukončili diskotékou. Deti sa super bavili a už sa nemôžu
dočkať, kedy sa bude organizovať niečo podobné.
Mária Turkovičová, Svätojurská knižnica

Miestna ľudová knižnica Zohor
Noc s Andersenom sa stáva čoraz významnejším podujatím na podporu detského čítania v
Čechách, na Slovensku i v ostatných európskych krajinách. Dátum konania je každoročne
spojený s oslavou Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorým sa už pravidelne 2. apríla
pripomína deň narodenia významného dánskeho rozprávkára Hansa Christiana Andersena.
Hans Christian Andersen, toto meno sa väčšine z nás spája s rozprávkami ako napr. Dievčatko
so zápalkami,
Malá morská panna, Palculienka a mnohými inými rozprávkami.
Deti počas Noci s Andersenom okrem nocovania (či skôr nenocovania) v spacákoch medzi
regálmi kníh súťažia, hrajú sa a dlho do noci čítajú alebo počúvajú rozprávky.
Na Slovensku je koordinátorom Noci s Andersenom Spolok slovenských knihovníkov, ktorý
oslovuje stále viac knižníc a spolupracuje s významnými partnermi podujatia –
Vydavateľstvom Slovart a Rádiom Slovensko. Podľa tlačovej správy o Noci s Andersenom
2011 sa na Slovensku spalo v 161 knižniciach a školách a takmer 6 500 detí, čo je o tretinu
detí viac ako v minulom roku.
Táto akcia sa konala v Zohorskej knižnici po prvý krát v roku 2010. Stretla sa s veľkým
úspechom u detí a už vtedy sme si sľúbili, že budeme v tejto aktivite pokračovať aj
v budúcom roku. Rok sa s rokom stretol a my sme s p. učiteľkou Čisárovou stáli pred
rozhodnutím, ktoré deti vyberieme a čo pre ne pripravíme. Keďže ona učí druhákov a ja som
sa s niektorými deťmi, zapojila do súťaže „Čítame s Osmijankom“ bolo rozhodnuté. Program,
ktorý sme pre deti vymysleli ,bol rozdelený na viacero častí.
A prišiel deň „D“,1. apríla 2011, deti sa stretli o 17. 30 hod. v škole, kde si uložili všetky
svoje veci, premiestnili sa do knižnice, kde sme si porozprávali ako a kde vznikla akcia „Noc
s Andersenom“ a kto vlastne bol ten pán Andersen. Prvá dôležitá a zodpovedná úloha, ktorá
na deti čakala, bolo zasadenie stromčeka, ktorý sme pomenovali „Rozprávkovník.“ Deti to
zvládli na jednotku.
Potom sme sa vrátili späť do knižnice, kde na nás už čakal keramikár pán František Hubek,
ktorý deťom povedal niečo o svojej práci a potom im ukázal, ako si môžu aj oni niečo pekné
spraviť z hliny. Tak sa z našich deťúreniec stali zruční majstri keramikári. Po dobre
vykonanej práci prišla odmena vo forme pizze a koláčikov od našej pani starostky JUDr. Evy
Michalínovej, ktorá nás prišla navštíviť. Keď odchádzala, deti jej zaželali všetko dobré
v práci, čo ju veľmi potešilo. Mali ste vidieť s akou chuťou sa do večere pustili! Raz, dva tri
a bolo po nej. S plnými bruškami sa však veľmi zle pohybuje a tak sme si pozvali medzi nás
p. učiteľku Zlatku Šomorjai, ktorá deťom čítala z knihy „Operácia Orech a iné dedkoviny“ od
autorky Andrei Gregušovej. Do čítania sa zapojili aj samotné deti.
Vrcholom nášho programu bolo púšťanie lampiónov šťastia. Do vzduchu vyletelo 11
farebných svetielok a deti si mohli priať niečo pekné, čo chceli, aby sa im splnilo.
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A nastal čas spánku. V triede si všetci roztiahli svoje spacáky. Pani učiteľka Čisárová im pred
spaním prečítala ešte rozprávku a hoci sme si už mysleli, že sme ich dostatočne unavili a že
zaspia ako batoľatá, opak bol pravdou. Jedna polovica zaspala hneď, ale druhá polovica nie
a nie sa odobrať do ríše snov. Nakoniec okolo jednej v noci prišla únava aj na tých
najvytrvalejších.
O ôsmej hodine ráno si prišli pre deti rodičia a my s pani učiteľkou Čisárovou sme mali
dobrý pocit, že sme zase urobili niečo výnimočné, na čo budú tieto deti spomínať vždy, keď si
spomenú na školu. Dúfam, že aj prostredníctvom takýchto aktivít budú mať žiaci ku knihám
bližšie a zvýši sa šanca, že sa knihy stanú neoddeliteľnou súčasťou ich života.
Nakoniec by som sa rada poďakovala p. starostke a poslancom, že nám schválili peniažky na
túto akciu, maminkám za super koláčiky ktoré napiekli a sladkosti, ktoré deťom nabalili. Bolo
ich toľko, že deti ich ešte aj v pondelok dojedali. Ďalej sa chcem poďakovať p. Bojkovskej,
ktorá sa postarala o to, aby sme nezomreli od smädu a rodičom Christophera Slobodu za
dovezenú pizzu a menšie sponzorstvo. Ešte, aby som nezabudla, ďakujem p. učiteľke
Andrejke Hubekovej, ktorá nám pomohla pri práci s hlinou a p. Mackovičovej a Badrnovej,
vďaka ktorým sa nám podarilo dostať všetky lampióny šťastia do vzduchu.
Posledná dôležitá správa pre spáčov, ktorí by mali záujem. Stretneme sa 30. marca 2012.
Jana Ščepánková, Knižnica Zohor

Sadenie Rozprávkovníka - Zohor
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Najmladší čitatelia
Nedá mi, aby som nepochválila svoje deti v ŠKD – prváčikov, ktorí síce ešte nevedia všetko
prečítať, ale sú nadšenými poslucháčmi. Máme veľmi dobré vzťahy s „našou knižnicou“, kde
nám teta Janka vždy ochotne poradí a vyberie knihu, ktorá „nám sadne“.
Tak ako aj teraz. Čítali sme „Strom pokladov“, kde sme sa dozvedeli, čo všetko zdolali štyria
kamaráti, aby sa dostali k vytúženému sladkému pokladu. Deti pochopili, že sa to stalo vďaka
spoločnému úsiliu všetkých štyroch kamarátov, aby mohli spoločne zdolať všetky prekážky
a nástrahy. A aby to dokázali, aj im pomohli. Nakreslili im „mapu“ kde nájdu poklad.
Teda aj keď nepoznáme ešte všetky písmená, predsa aktívne čítame a počúvame a výtvarne
zobrazíme to, čo nás práve zaujíma.
Prváci a p. vych. Jarmila Stachová

Mapa k pokladu - Zohor
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Po stopách Matice slovenskej
Matica slovenská bola založená roku 1863 v Martine a stala sa celonárodnou inštitúciou. Je
konzervačnou i depozitnou knižnicou, uchováva slovenské dokumenty a dokumenty týkajúce
sa Slovenska. Spravuje a ochraňuje historický knižný fond. Má tri budovy. Svojou činnosťou
sa v začiatkoch svojej existencie zaslúžila o rozšírenie slovenského jazyka. Toľko v skratke,
aby sme si pripomenuli jej významnú činnosť.
Prečo Matica slovenská? Každý z nás je hrdý na svoj národ, na svoj materinský jazyk. Na
Slovensku máme veľa nárečí, ale skutočne vieme všetko o slovenskom jazyku?
Väčšina z nás rada číta, vzdeláva sa. Na konci školského roka, v júni 2010, počas
koncoročného výletu, nás napadla myšlienka. Čo tak uskutočniť vzdelávací „výletík“ pre
žiakov našej školy, ktorých baví slovenský jazyk, recitujú, alebo sa iným spôsobom
prezentujú v rodnej reči? Nápad sa ihneď zapáčil, a poďme ho zrealizovať. S pani učiteľkou
Irenkou Čisárovou sme si sadli a už nám vírili hlavou nápady. Kde, kedy, ako a hlavne kto?
Všetko bolo spísané, ale nastal najväčší problém, „financie“. Predsa deti idú za odmenu, tak
treba zháňať peniažky. Kto nám pomohol? Moja veľká vďaka patrí pani starostke JUDr. Eve
Michalínovej a celému vtedajšiemu obecnému zastupiteľstvu, ktoré nám vyčlenilo
sponzorstvo. Huráááááááá!!!!!
Spoznávanie sa mohlo začať. Prvé naše kroky smerovali vo Vrútkach do mestskej knižnice
Hany Zelinovej. Pýtate sa kto je Hana Zelinová? Spomeniem jednu úžasnú trilógiu Alžbetin
dvor. Bola to známa slovenskú spisovateľka a vrútocká rodáčka. Vo Vrútkach má pamätnú
izbu a my sme tam boli nakuknúť. Všetko dýchalo jej prítomnosťou a dozvedeli sme sa o jej
spisovateľských začiatkoch. Veď aj ona začínala písať ako detská autorka. Možno aj z detí,
ktoré sa výletu zúčastnili budú raz spisovatelia.
Vonku nám stále pršalo, ale pod pršiplášťami nám to bolo jedno. V Martine sme prezreli
všetky budovy Matice slovenskej, pamiatky v centre mesta. Pomaly nám začínalo škvŕkať
v bruškách - poďme na mňamky „pizzu“. Všetci sme si pochutili, veď sme si objednali čo
nám hrdlo ráčilo. Unavení sme si večer políhali do postieľok.
Na druhý deň bola prehliadka Slovenskej národnej knižnice a domu J. Cígera Hronského.
Jeho krásne rozprávky, ktoré nám starším pripomínajú detstvo. Dve malé prasiatka Budkáčik
a Dubkáčik.
Blížil sa čas odchodu nášho vláčika a unavení sme sa ešte napapali a sadli si do rýchlika.
Končil sa jeden pekný výlet a verím, že budúci rok si ho opäť zopakujeme. Len to slniečko
nám mohlo vyjsť, ale my sme ho mali na tvárach.

Jana Ščepánková, Irena Čisárová Zohor

13

Martin, Matica Slovenská, žiaci zo ZS Zohor

Čitateľský maratón
Zo všetkých strán počúvame, že s čítaním dnešných detí je to z roka na rok stále horšie
a horšie.
Trocha som sa nad tým zamyslela a rozhodla som sa konať. Linka detskej istoty pri SV pre
UNICEF pripravila na stredu 31. 5. 2011 štvrtý ročník projektu „ČÍTAJME SI“, v rámci
ktorého sa deti pokúsia o prekonanie minuloročných rekordov v Najpočetnejšom detskom
čitateľskom maratóne, ktoré sú zapísané v Slovenskej knihe rekordov. Krstnou mamou tohto
projektu je pani Oľga Feldeková.
Rozhodla som sa do tohto projektu prihlásiť aj našich žiakov. Pochopenie som našla ako
u pani starostky JUDr. Evy Michalinovej, tak aj u pani riaditeľky základnej školy Mgr.
Ľubice Štefanovičovej a u všetkých p. učiteliek.
Súťaž sa realizovala šesť hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého boli zapojené deti
zo 149 miest Slovenska. V našej knižnici sme čítali knihu od Gabriely Futovej „Lepší otec
v hrsti ako kamoš na streche“. Od 9. 00 do 15. 00 sa tu vystriedalo 105 čítaniachtivých detí.
Aj vďaka VÁM, decká, bol slovenský rekord prekonaný o 9 246 čítajúcich detí. Aj vaše mená
budú zapísané v Slovenskej knihe rekordov. Dúfam, že na budúci rok vás bude ešte viac.
Jana Ščepánková, Zohor
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Čitateľský maratón - Zohor

Čitateľský maratón - Zohor
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Čítame s Osmijankom
Ďalšou aktivitou knižnice bola súťaž „Čítame s Osmijankom“. Po vzhliadnutí otázok som
rozmýšľala, či sa mám do tohto projektu pustiť. Potom som si povedala, že prečo nie, veď
knižnicu navštevujú samé šikovné deti.
Stretávali sme sa v knižnici každý utorok počas štyroch mesiacov a postupne sme
vypracovali 7 súťažných otázok, ktoré pre nás pripravili skúsené panie knihovníčky
z Bratislavy.
Otázky boli vypracované hravou formou. Deti sa pri odpovediach vždy niečo nové naučili.
Postupne sa z nich stávali speváci, ilustrátori, novinári, básnici a recitátori. Snahou
zostavovateľov otázok a aj mojou snahou bolo ukázať deťom, čo všetko môžu v knihách
nájsť, pomôcť im porozumieť textu, ktorý prečítajú, a naučiť ich vyjadrovať sa písomnou
i ústnou formou.
Rada by som sa poďakovala deťom, ktoré sa statočne popasovali s otázkami a patrí im moja
veľká pochvala za usilovnosť a snahu, s akou pristupovali k práci. Sú to: Pavlínka a Ninka
Ondračkové, Ninka Bojkovská, Miška Tóthová, Lenka Vlčková, Adrianka Búriková,
Kristínka Guttová, Alexandra Lichoňová, Rút Krajčíková a Samka Čermáková. Ďakujem aj
pani vychovávateľke zo školského klubu detí Katke Zálesňákovej, ktorá so mnou ochotne
spolupracovala.
Keďže sme nevedeli, čo nás čaká, medzi 24 najlepších sme sa nedostali, ale dostali sme veľkú
pochvalu za odvahu skúsiť niečo nové. Pri vypracovávaní otázok sme si užili veľa zábavy,
preto som sa rozhodla , že sa prihlásime aj do budúceho ročníka. Tak nám držte palce!!!
Jana Ščepánková, Zohor
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Čítame s Osmijankom - Zohor

Letná čitateľská súťaž „Prázdninová knižnica“
Leto, to sú prázdniny a dovolenky v malej knižnici, ako je tá naša je vtedy pusto, preto sme
toto leto už po druhý krát pre našich čitateľov pripravili súťaž o ceny. Akciu sme nazvali
Prázdninová knižnica, pretože začala v prvý prázdninový deň a trvala až do začiatku
septembra. Úlohou čitateľov bolo prečítať v období prázdnin čo najviac kníh, súťažili sme
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v dvoch kategóriách, deti do 14 rokov a dospelí. Aj vďaka tejto voľno-časovej aktivite sa nám
v Lozorne darí získavať nových čitateľov nielen z obce, ale aj z okolia, našli si k nám cestu
čitatelia aj z Jablonového, tešíme sa z toho ☺.
V stredu 12. októbra sme mali v našej knižnici malú slávnosť, oceňovali sme víťazov letnej
súťaže. Pozvali sme medzi nás pána starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a nezabudli
sme ani na priateľov z Malokarpatskej knižnice z Pezinka. Bohužiaľ pre pracovnú
zaneprázdnenosť pozvaných hostí sme sa zišli vo veľmi komornej zostave.
V kategórii dospelých získala prvenstvo pani Ľubica Strechová, jej obľúbeným žánrom je
moderná, ale aj klasická detektívka, obľúbeným autorom pani Strechovej je Dick Francis.
V detskej kategórii sme ocenili tri prvé miesta preto, že viac ako polovicu našich čitateľov
tvoria práve deti a mládež.
I.
II.
III.

miesto získala už po druhý krát slečna Simonka Hojzáková
miesto patrí slečne Dominike Hojzákovej
obsadila slečna Evička Gabrhelová

Víťazov sme odmenili knihami a deti dostali aj sladkú pozornosť, tešíme sa na nový ročník
súťaže a tým, ktorí o nás ešte nevedia odkazujeme „navštívte nás, lebo knižnica žije„
Roman Kvanka, manažér Obecnej knižnice Lozorno

Prázdninová knižnica Lozorno
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Prázdninová knižnica Lozorno
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Zážitkové čítanie v Obecnej knižnici v Plaveckom Štvrtku
Zážitkové čítanie sme prvýkrát skúsili zorganizovať dňa 20. augusta 2011. Podujatie sa
vydarilo. Deti boli rozdelené podľa veku do dvoch skupín: 4 - 6 rokov a 7 - 10 rokov. Mladšie
deti pracovali s rozprávkou Ako išlo vajce na vandrovku, hádali tajničku, učili sa básničku,
vyrábali si z balónov vlastné vajíčka, kreslili rozprávku. Staršie deti pracovali s knihami o
zvieratách, s glóbusom, mapami, vyrábali si zvieratká. V každej skupinke bolo po 10 detí, čo
je na našu dedinu dosť veľký úspech. Do konca roka je naplánovaných ešte 5 zážitkových
čítaní.
Jana Gazdová, Obecná knižnica Plavecký Štvrtok

Zážitkové čítanie Plavecký Štvrtok
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Zážitkové čítanie Plavecký Štvrtok

Zážitkové čítanie Plavecký Štvrtok
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Zážitkové čítanie Plavecký Štvrtok

Zážitkové čítanie Plavecký Štvrtok
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Exkurzia v brnenských knižniciach – 21. 9. 2011

Exkurzie knihovníkov sú príjemným vybočením zo stereotypu každodennej práce,
inšpiráciou a možnosťou stretnúť sa s kolegami z iných knižníc. Rovnako to bolo aj v stredu
21. septembra 2011, kedy sme sa vybrali na exkurziu do brnenských knižníc. Prvý jesenný
deň bol plný slnka a náš autobus bol s dostatočným časovým predstihom pripravený
vyštartovať.
Naším prvým cieľom bola Moravská zemská knihovna, v ktorej nás privítala
Monika Kratochvílová. Na úvod nám ponúkla občerstvenie a zaujímavé informácie o histórii
a súčasnosti knižnice doplnené videom a ukážkami publikácií o knižnici. Na chvíľu sa k slovu
dostal aj Petr Žabička, ktorý nás informoval o zaujímavých projektoch v oblasti digitalizácie,
ochrany a sprístupňovania dokumentov kultúrneho dedičstva, ktorým sa knižnica aktuálne
venuje. Rozprávanie sme sledovali aj s ukážkami na veľkoplošnom premietacom plátne, ktoré
bolo súčasťou dobre vybavenej prednáškovej miestnosti na prízemí budovy. Prvé dojmy boli
veľmi dobré a už sme sa tešili na to, čo malo nasledovať. Po tomto úvodnom informačnom
vstupe nás totiž čakala prehliadka priestorov knižnice. Na ôsmich poschodiach sa nachádzajú
priestory pre štúdium, vyhľadávanie informácií alebo aj potrebný relax. Nová budova
knižnice je zariadená veľmi vkusným mobiliárom, je v nej veľa priestoru a svetla, čo z nej
robí príjemné miesto pre ľudí všetkých vekových kategórií so záujmom o rozšírenie svojich
odborných vedomostí. K spríjemneniu prostredia prispieva aj niekoľko zaujímavých
architektonických zaujímavostí. Vo vstupnom foyer sa nachádza vertikálna plošná fontána
s bronzovou plastikou, ktorá má okrem estetickej aj praktickú zavlažovaciu funkciu.
Z vyšších poschodí je veľmi pekný pohľad do vnútorného átria, v ktorom je menší trávnik a
pekne dláždená cestička s lávkou cez miniatúrne jazierko.
Po tomto zaujímavom zážitku sme sa autobusom presunuli do historického centra
mesta, kde sme si dali prestávku na obed. Zároveň sme boli v blízkosti nášho druhého cieľa,
ktorým bola Knihovna Jiřího Mahena. Novo zrekonštruovaný palác, v ktorom sídli, sa
nachádza priamo na pešej zóne a zároveň je v blízkosti hromadnej dopravy, čo umožňuje
dobrú dostupnosť. Vo vstupnej hale nás privítala vedúca útvaru služieb Jana Šubrová, ktorá
nás veľmi živo informovala o histórii a súčasnosti knižnice, jej projektoch a aktivitách.
V knižnici práve počas našej návštevy prebiehali ukončovacie práce po rekonštrukcii
hudobného kabinetu. Priestory celej knižnice sú veľmi príjemné, v detskom oddelení sú
súčasťou zariadenia aj plyšové hračky, stoličky rôznych veľkostí a vankúše na sedenie. Na
stenách jednotlivých oddelení a priestorov sú obrazy a plagáty rôznych veľkostí. Bohatý
knižničný fond kníh a časopisov dopĺňajú napríklad aj stolové hry pre deti a mládež,
hudobniny pre študentov konzervatória. Z bohatej ponuky si môžu vybrať všetky vekové
kategórie čitateľov, ktorým táto verejná knižnica poskytuje služby na vysokej úrovni. K tým
najnovším patrí možnosť vyskúšať si čítačku elektronických kníh, ktorá obsahuje niekoľko
stoviek titulov. Špeciálnu kategóriu služieb tvorí organizovanie rôznych kultúrnych podujatí
a akcií pre detí, ktorými knižnica napĺňa aj funkciu centra kultúry pre verejnosť.
Deň nám ubehol rýchlo, videli sme veľa zaujímavého, doteraz máme o čom premýšľať
a nechať sa inšpirovať. Videli sme dve krásne moderné knižnice, ktoré môžu pre nás do
budúcnosti vzorom aj pri modernizácii našich knižníc.

Mgr. Helena Mlejová, Mestská knižnica v Bratislave
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Zaujímavosti
Jeden deň, jednej (nemenovanej) knižnice
Motto: KTO NIČ NEROBÍ, NIČ NEPOKAZÍ!
(alebo: Nič nefunguje ako má, nik nerobí to, čo má)
Otvorené 08:00 – 18:00
08:00 Dolná brána, ešte stále zatvorená, klienti stoja vo fronte s knihami pod pazuchami.
Mrholí!
09:00 Prichádzajú prví dvaja najlepší zamestnanci, tvária sa, že klientov nevidia.
09:30 Po naliehaní klientov, že potrebujú na WC, upratovačka otvára knižnicu.
09:35 Začínajú sa zakladať knihy z predchádzajúceho dňa, panuje všeobecná nervozita,
klienti kladú dotieravé otázky, každý niečo chce, pričom zamestnanci ešte nemali
rannú kávu.
10:00 Nedostatok kofeínu sa prejavuje prvými konfliktami. Knihovníčka vyhadzuje prvých
návštevníkov, že už boli dosť dlho. Upratovačka „pro forma“ rozloží vysávač, zvyšok
knižnice prejednáva potrebu zvýšenia platu. „Za toľko roboty, tak málo peňazí!“
Klienti sa bezprizorne potulujú po knižnici, šikovnejší kradnú knihy. Od rána zvonia
telefóny, hľadajú riaditeľku, nik nevie, kde je.
Nedostatok financií a nekompetentnosti spôsobujú, že knižnici chýbajú základné tituly
slovenskej literatúry. Na otázku, či majú Pravidlá slovenského pravopisu, knihovníčka
klientovi odpovedá: „Ná čo sme my, Ústav Ľudovíta Štúra?“
11:00 Časť knihovníčok sa chystá na obed, upravuje si make-up.
12:30 Gremiálka – uznesenie: Poobede je knižnica zatvorená!
(Tento príspevok vznikol ako príklad slabej firemnej kultúry vo vzťahu ku klientom na
odbornom seminári: Firemná kultúra v knižniciach v Malokarpatskej knižnici v Pezinku.
Miesto, čas a osoby sú zaručene vymyslené!)
Autorský kolektív: Veronika Šikulová - Ľubomír Navrátil - Veronika Nouzová - Simona
Glozneková - Stanislava Strelcová

Národné dni Juraja Fándlyho 6. - 7. marca 2011 v Doľanoch
Spomienka na veľkého človeka Juraja Fándlyho
Prvú marcovú nedeľu a v pondelok 6. - 7. marca 2011 si v Doľanoch pripomenuli 200 rokov
od úmrtia významného predstaviteľa bernolákovského hnutia, rímsko-katolíckeho kňaza,
vzdelanca, spisovateľa a historika Juraja Fándlyho, ktorého život a dielo sú pevne spojené
s „Ottenthalom“, teda Doľanmi.
Hoci sa Fándly narodil v Častej, v Doľanoch vyrastal a na „staré kolená“ sa sem v roku 1807
vrátil a o štyri roky tu aj zomrel. Je pochopiteľné, že Doľančania ho považujú za „svojho“
veľkého syna a sú naňho právom hrdí. S úctou k tomuto veľkému človeku a na pamiatku jeho
rozsiahleho diela zorganizovala obec Doľany na čele so starostom Jozefom Mruškovičom
a spoluorganizátormi - Bratislavským samosprávnym krajom /BSK/, Malokarpatským
osvetovým strediskom a Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre dvojdňovú spomienkovú slávnosť,
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ktorá bola dôstojným a doposiaľ ojedinelým pripomenutím si odkazu Juraja Fándlyho pre
rozvoj slovenskej kultúry, jazyka, osvety a vzdelanosti.
Slávnosti sa v Doľanoch zúčastnilo množstvo vzácnych hostí, medzi nimi predseda BSK
Pavol Frešo, poslankyňa NR SR Tatiana Rosová, predseda MS Marián Tkáč, nechýbal ani
starosta družobnej obce Bolatice Herbert Pavera s manželkou. Spolu s mnohými Doľančanmi
si hostia mohli pozrieť výstavu, ktorú pripravilo Múzeum Ľ. Štúra – SNM v Modre
a kurátorka Agáta Petrakovičová. Boli tu vystavené rukopisy a publikácie Juraja Fándlyho,
ako aj celý rad zaujímavých historických exponátov, dokresľujúcich život na dedine a na poli,
ako ho Fándly videl okolo seba. Keďže písal aj o včelárstve, návštevníci mohli na výstave
obdivovať aj prekrásne historické úle.
Súčasťou dvojdňových osláv bola aj návšteva doľanského cintorína s položením vencov
k hrobu Juraja Fándlyho a krátke zastavenie pred rodičovským domom J. Fándlyho. Na
pôsobivej slávnostnej omši v kostole prehovoril so svojou prekrásnou kázňou kňaz Augustín
Slaninka doľanský rodák. V Kultúrnom dome v Doľanoch po obidva dni prebiehala odborná
časť spomienkových slávností, v ktorej vystúpili poprední slovenskí odborníci s príspevkami,
rozoberajúcimi prínos Fándlyho diela k rozvoju slovenského jazyka, vzdelanosti, histórie
a pospolitosti. Bohatý a pestrý program po oba dni sprevádzala dychová hudba Šarfianka
a ženský spevácky zbor z Doľan.
Malokarpatská knižnica v Pezinku sa do Národných dní Juraja Fándlyho zapojila
zorganizovaním Čitateľského maratónu z diela Juraja Fándlyho. Do tohto projektu sme
zapojili štyri základné školy: ZŠ vo Svätom Jure, ZŠ J. Fándlyho v Pezinku, ZŠ v Častej
a malotriednu ZŠ v Doľanoch. Čítaním z diela boli prepojené miesta, kde sa Juraj Fándly
narodil, študoval, pôsobil a zomrel. Ohlasy na toto podujatie boli veľmi pozitívne.
Pedagógom, ktorí deti pripravili patrí veľká vďaka.
http://www.dolany.sk/images/noviny/dolanske_noviny_1_2011.PDF

Osobnosti
PhDr. Pavel Dvořák

Historik, prozaik, publicista, autor literatúry faktu, scenárista. Narodil sa 13. 5. 1937 v Prahe.
Vzdelanie: 1944 – 1955 Jedenásťročná stredná škola, Bratislava,
1955 – 1960 Filozofická fakulta, štúdium histórie, Bratislava.
Narodil sa v rodine českého technického úradníka, ktorý sa presťahoval na Slovensko.
Literárnu dráhu začal prózami. Poviedky začal publikovať v časopise Mladá tvorba, neskôr sa
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venoval publicistike v novinách a časopisoch. V 60-tych rokoch napísal seriály zo staršej
slovenskej a ruskej histórie a tiež z histórie vzniku Česko-Slovenska, ktoré vznikali
z aktuálnych potrieb. Spájal v nich popularizáciu vedeckého výskumu, najmä v archeológii,
s reportážou a konfrontáciou súčasných i minulých postojov. Dominantnou témou sa stala
história. Vytvoril však aj seriály z oblasti populárnej hudby.
Patrí k najvýznamnejším autorom, formujúcim žáner literatúry faktu na 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, čo vyústilo do
vydania štvorzväzkových dejín. Pre jeho tvorbu je charakteristické, že zložitú a dávno
zabudnutú sféru najstarších dejín našej krajiny vie ľahko a pre čitateľa príťažlivo podať bez
toho, aby unavoval výpočtom suchých čísiel, či štatistikami.
Literárne aktivity dopĺňa aj jeho bohatá vydavateľská a editorská činnosť. V roku 1991 založil
v Budmericiach svoje vlastné vydavateľstvo RAK, v ktorom vydáva celý rad historických
kníh – po prvý raz vydané Kroniky stredovekého Slovenska, Legendy stredovekého
Slovenska, Kronika anonymného notára kráľa Bela (ku ktorej napísal úvod) či kniha Poctivá
obec budmerická Jána Tibenského (I. 1996, II. 1998).
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.
Pôsobenie:
1960 - 1968 redaktor v denníku Práca
1968 - 1971 redaktor v časopise Výber
1971 - 1974 redaktor v hudobnom vydavateľstve Opus
1974 - 1976 publicista v slobodnom povolaní
1976 - 1979 študijný pobyt v Historickom ústave SAV, Bratislava
1980 - 1983 študijný pobyt v Archeologickom ústave SAV, Nitra
1984 - 1990 redaktor časopisu Československý voják
1990 redaktor denníka Národná obroda
1991 založil a vedie vydavateľstvo RAK, Budmerice (zameriava sa najmä na historizujúcu
literatúru faktu, prezentovanie prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov, memoárovú
literatúru a pod.)
Ocenenia:
1994 Cena SAV za popularizáciu vedy
1994, 2000 Medzinárodná Cena Egona Ervína Kischa
2001 Cena Pražského knižného veľtrhu za Krvavú grófku, najkrajšiu knihu ilustrovanú
fotografiami
2002 Cena za najkrajšiu knihu roka 2001, udelená nemeckou komisiou UNESCO v
spolupráci s nadáciou Stiftung Buchkunst na knižnom veľtrhu v Lipsku za Kroniku
anonymného notára kráľa Bela (Gesta Hungarorum), na vydaní ktorej sa podieľal historik
Vincent Múcska (kniha bola ako jediná vybratá spomedzi 749 titulov z 31 krajín celého sveta)
2002 Cena Ministerstva kultúry SR – Najkrajšie knihy Slovenska 2002 - za knihu Stopy
dávnej minulosti 1. – Slovensko v praveku
2007 Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
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Tvorba:
Literatúra faktu:
1967 Máte radi Matušku? (s Petrom Brázdom; seriál zo sveta populárnej hudby)
1968 Ľudia roku 1968 (s Petrom Brázdom; krátko po vyjdení zošrotované)
1969 Svet nahoty (krátko po vyjdení zošrotované)
1975 Odkryté dejiny I. Dávnoveké Slovensko
1977 Odkryté dejiny II. Staré Slovensko
1978 Odkryté dejiny III. Praveká Bratislava
1980 Odkryté dejiny IV. Prví ľudia v Československu
1983 Lovci mamutov a tí druhí
1985 Zázrak obilného zrnka
1992 Svedectvo pohľadníc (spolu s Ladislavom Ševcom)
1993 Podivný barón
1993 Zlatá kniha Bratislavy
1993 Kto zabil Viliama Žingora?
1999 Krvavá grófka (spolu s Karolom Kállayom)
2002 Stopy dávnej minulosti 1 / Slovensko v praveku
2003 Stopy dávnej minulosti 2 / Slovensko v staroveku
2004 Stopy dávnej minulosti 3 / Zrod národa
2005 Stopy dávnej minulosti 4 / Slovensko v Uhorskom kráľovstve
2006 Pictoria - Najstaršie dejiny Slovenska v reči obrazov
Próza:
1983 Hriešnikov návrat
1998 Farby kaki (prečo som sa nestal spisovateľom)
Školské učebnice:
2001 Dejepis 1: Od praveku k staroveku, spol. P. Valachovič
2001 Dejepis 2: Slovensko v stredoveku a na začiatku novoveku, spol. I. Mrva, V. Kratochvíl
Scenáristika - Televízne cykly:
1982 - 1988 Múzeum života (20 dielov)
2000 Stopy dávnej minulosti (podnes 56 dielov)
2000 Putovanie stáročiami (podnes 10 dielov)
Rozhlasová tvorba:
1992 - 1997 Príbehy z vitrín
Literatúra pre deti:
1969 Poď sa so mnou hrať
1992 Môj prvý atlas (spolu s Ivanom Schurmannom)
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Preložené diela:
1969 Poď sa so mnou hrať (po česky, maďarsky, lužickosrbsky)
1980 Prví ľudia v Československu (po česky)
1993 Podivný barón (po nemecky)
Monografie a štúdie o autorovi:
Mikula, V.: Slovník slovenských spisovateľov, 2000.
Jurčo, M.: Paradoxný svet literatúry faktu. Banská Bystrica 2000.
Maťovčík, A.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, 2001.
Sliacky, O.: Slovenskí spisovatelia pre deti A – L, Bibiana 2 – 3/2003.
Žije v Budmericiach.

Pracovné a životné jubileá v roku 2012

Srdečne blahoželáme všetkým pracovníčkam knižníc, ktoré sa v tomto roku dožívajú
okrúhlych pracovných a životných jubileí. Prajeme veľa pracovných a osobných úspechov
a pevné zdravie.
Životné jubileá
Jana Tichá – Doľany; Vlasta Meszárošová – Jablonec; Michaela Féderová – Pezinok; Oľga
Rybecká – Pezinok; Daniela Sedláčková – Pezinok, Veronika Šikulová – Pezinok; Vlasta
Dulanská – Plavecký Mikuláš; Mgr. Zuzana Kanichová – Rohožník; Jarmila Majová – Senec;
Renáta Lenčová – Suchohrad.
Pracovné jubileá
Mgr. Daniela Tkáčová – Báhoň; Mária Rybecká – Budmerice; Dana Poizlová – Častá; Jana
Tichá – Doľany; Júlia Slámová – Gajary; Alena Bacigálová – Kaplna; Jozefína Mrázová –
Malé Leváre; PhDr. Katarína Benciová – Pezinok; Ing. Janka Kóňová – Pezinok; Oľga
Rybecká – Pezinok; Veronika Šikulová – Pezinok; Bc. Alica Audyová – Plavecké Podhradie;
Mgr. Zuzana Kanichová – Rohožník; Mgr. Janette Rečná – Rohožník; Miroslava Gračíková –
Senec; Vlasta Šimuničová – Záhorská Ves.

Kultúrny kalendár na rok 2012

21. 01. 1862
24. 01. 1922
29. 01. 1912
03. 02. 1997
06. februára
11. 02. 1982

150. výr. úmrtia
90. výr. narodenia
100. výr. narodenia
15. výr. úmrtia
30. výr. úmrtia

Božena Němcová, česká spisovateľka
Zlatko Klátik, slovenský prozaik a básnik
František Švantner, slovenský spisovateľ, prozaik
Bohumil Hrabal, významný český spisovateľ
Svetový deň bez mobilu
Rudolf, Fabry, slovenský spisovateľ
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14. februára
23. 02. 1932 80. výr. narodenia
10. 03. 1982 30. výr. úmrtia
15. 03. 1967 45. výr. narodenia
18. 03. 1962 50. výr. úmrtia
21. marca
22. 03. 1942 70. výr. narodenia
28. 03. 1582 420. výr. narodenia
30. 03. 1932 80. výr. narodenia
06. 04. 1942 70. výr. narodenia
17. 04. 1982 30. výr. narodenia
22. apríla
23. apríla
28. 04. 1922 90. výr. narodenia
1. mája
8. mája
02. 05. 1947 65. výr. narodenia
06. 05. 1922 90. výr. narodenia
11. 05. 1967 45. výr. narodenia
13. 05. 1937 75. výr. narodenia
22. 05. 1937 75. výr. narodenia
23. 05. 1962 50. výr. narodenia
06. 07. 1962 50. výročie úmrtia
15. 07. 1922 90. výr. narodenia
17. 07. 1927 85. výr. narodenia
08. 08. 1937 75. výr. úmrtia
10. 08. 1922 90. výr. narodenia
24. 08. 1947 65. výr. narodenia
25. 08. 2007 5. výr. úmrtia
30. 08. 1912 100. výr. narodenia
01. 09. 2007 5. výr. úmrtia
08. septembra
14. 09. 1947 65. výr. narodenia
17. 09. 1937 75. výr. narodenia
21. 09. 1922 90. výr. narodenia
25. 09. 1897 115. výr. narodenia
15. októbra
24. 10. 2002 10. výr. úmrtia
26. októbra
29. októbra 1815
03. 11. 1937 75. výr. narodenia
17. november
28. 11. 1907 105. výr. narodenia

Deň sv. Valentína – Deň zaľúbených
Anton Hykisch, slovenský spisovateľ
Milo Urban, slov. prozaik, esejista, publicista
Veronika Šikulová, slovenská spisovateľka,
novinárka, publicistka
Ľudo Ondrejov, slovenský spisovateľ
Svetový deň poézie (UNESCO)
Milan Zelinka, slovenský spisovateľ
Ján Amos Komenský, významný európs. politik,
pedagóg, jazykovedec, humanista, filozof
Lýdia Vadkerti-Gavorníková, slov. spisovateľka
Jaroslav Rezník, slov. spisovateľ, scenárista,
prekladateľ
Ivana Dobrakovová, slov. prozaička,
prekladateľka
Deň Zeme
Svetový deň knihy a autorského práva
Klára Jarunková, slovenská spisovateľka
Sviatok práce
Deň víťazstva nad fašizmom
Peter Štilicha, slovenský spisovateľ, tvorba pre
deti a mládež, prekladateľ, rozhlasová činnosť
Zlata Skolivajsová, slovenská spisovateľka,
poetka, publicistka
Denisa Fulmeková, slovenská spisovateľka
Pavel Dvořák, slovenský spisovateľ, literat. faktu
Tomáš Janovic, slovenský spisovateľ
Pavol Weiss, slovenský spisovateľ
Wiliam Faulkner, americký básnik a prozaik
Hana Ponická, slovenská spisovateľka
Miroslav Válek, slov. básnik, prekladateľ
Martin Rázus, slovenský spisovateľ
Vladimír Mináč, slovenský spisovateľ
Paulo Coelho, brazílsky spisovateľ
Štefan Žáry, slovenský spisovateľ
Pavol Strauss, slovenský spisovateľ, prekladateľ
Vladimír Reisel, slovenský spisovateľ
Medzinárodný deň gramotnosti
Ľuboš Jurík, slovenský spisovateľ
Vincent Šabík, literárny vedec, publicista, pedag.
Mária Haštová, slovenská spisovateľka, detská tv.
Wiliam Faulkner, americký básnik a prozaik
Deň bielej palice
Vladimír Ferko, slovenský spisovateľ
Deň osvetových pracovníkov
Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Viera Švenková, slov. prozaička, prekladateľka
Medzinárodný deň študentstva
Alberto Moravia, taliansky spisovateľ, lit. kritik,
novinár
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01. december
08. 12. 1982
09. 12. 1957
09. 12. 1947
10. december
29. 12. 2002

30. výr. úmrtia
55. výr. narodenia
65. výr. narodenia
10. výr. úmrtia

Svetový deň AIDS
Ján Smrek, slovenský básnik, scenárista
Roman Brat, slovenský spisovateľ
Ján Zambor, lit. vedec, poetik, esejista, pedagóg
Deň ľudských práv
Július Satinský, slovenský spisovateľ, herec,
publicista
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