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1. SIEŤ KNIŽNÍC  

V roku 2016 bolo súčasťou knižničného systému Trnavského samosprávneho kraja 

(TTSK) 227 verejných knižníc (ďalej len VK).  

1 regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou (Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave),  

3 regionálne (Galantská knižnica, Záhorská knižnica a Žitnoostrovská knižnica), 

12 mestských knižníc,  

22 obecných knižníc s profesionálnym zamestnancom  

189 obecných knižníc s neprofesionálnym zamestnancom (z toho 137 fungujúcich a 52 

stagnujúcich obecných neprofesionalizovaných knižníc, 3 knižnice boli zrušené). 

Dosiahnuté výsledky boli výrazne ovplyvnené obmedzením prevádzky v KJF v Trnave, 

kde pokračovali rekonštrukčné práce v hlavnej budove, ktorá bola zatvorená od 18. júla 

2016 a jednotlivé oddelenia boli podľa ukončenia prác postupne sprístupňované používa-

teľom od 1. 9 - 6. 10. 2017. Galantská knižnica v Galante uskutočnila rekonštrukciu počí-

tačovej a telefónnej siete, preto bola knižnica 2 týždne zatvorená a niekoľko týždňov pra-

covala v obmedzenom režime. Jedna obecná knižnica v okrese Skalica pracovala len nie-

koľko mesiacov z dôvodu rekonštrukcie priestorov. Výsledky pozitívne ovplyvnila stabi-

lizácia Oddelenia pre deti v Záhorskej knižnici v Senici, kde prišlo k zvýšeniu aktivít pre 

deti. V dvoch obecných knižniciach v okrese Trnava prišlo k obnoveniu činnosti 

a čiastočnému nahradeniu zničených kn. j. po vytopení knižníc v roku 2015. 
 

2. KNIŽNIČNÝ FOND 

Údaje o knižničnom fonde VK TTSK sú uvádzané len za fungujúce verejné knižnice. 

Knižničný fond VK TTSK tvorilo spolu 1 811 662 knižničných jednotiek (ďalej kn. j.)   

(-27 166 kn. j.) Pokles ovplyvnilo aj zrušenie 3 obecných knižníc, ktoré boli začlenené do 

siete školských knižníc. Najvýraznejší pokles bol vykázaný v okrese Dunajská Streda, 

najvyšší nárast v okrese Trnava. Z pohľadu jednotlivých sietí knižníc bol najvyšší pokles 

v sieti neprofesionalizovaných knižníc.  

Z hľadiska obratu knižničného fondu bola najlepšia situácia v okresoch Hlohovec, Pieš-

ťany a Senica. Priemerná hodnota obratu knižničného fondu VK TTSK je 0,70. 

VK získali do fondov spolu 31 184 zväzkov, z toho kúpou 19 572 (+2 027) kn. j. a inou 

formou 11 612 (+385) kn. j. Na nákup fondov bolo vynaložených spolu 183 587   

(+5 014) €. Nárast v tomto ukazovateli vykázalo 5 okresov, pokles bol vykázaný len 

v okresoch Dunajská Streda a Piešťany. Nárast finančných prostriedkov vykázali regio-

nálna krajská knižnica a obecné profesionalizované aj neprofesionalizované knižnice.  

Priemerná cena 1 knižničného dokumentu získaného kúpou v roku 2016 bola 9,38 €. 

Celkovo bol zakúpený knižničný fond v hodnote 183 587 € (+5 014 €).  

V rámci dotácií a darov získali VK TTSK na nákup fondu 64 500 € (+8 845 €).  

Na 1 obyvateľa TTSK boli zakúpené nové knihy v hodnote 0,37 € (+0,01 €).  

 

VEREJNÉ KNIŽNICE  

TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V ROKU 2016 
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Na 1 obyvateľa TTSK bolo zakúpených 0,040 (+0,005) kn.j.  

Celkový prírastok v roku 2016 (získaný kúpou, darmi, výmenou, povinným výtlač-

kom) prepočítaný na 1 obyvateľa TTSK bol 0,063 knižničných jednotiek (+0,005). 

Počet titulov periodík v roku 2016 stúpol na 766 titulov (+13 titulov).   
 

3. VÝPOŽIČKY A SLUŽBY  

VK TTSK zrealizovali 1 485 206 (-66 930) výpožičiek knižničných dokumentov. Výraz-

nejší pokles bol zaznamenaný v okrese Trnava (-32 477), menší pokles vykázala aj Ga-

lantská knižnica v Galante. Dôvodom bolo už spomínané obmedzenie prevádzky.  

Priemerný počet výpožičiek v roku 2016 na 1 obyvateľa TTSK bol 3,01 (-0,10) výpo-

žičiek, každý registrovaný používateľ zrealizoval priemerne 33 (+2) výpožičiek.  

V porovnaní výpožičiek podľa typu knižnice zaznamenali pokles všetky siete knižníc, 

najvýraznejší zaznamenali regionálna krajská knižnica (-31 147), sieť obecných neprofe-

sionalizovaných knižníc (-13 010) a sieť mestských knižníc (-11 125 výpožičiek).  

Z celkového počtu výpožičiek bol aj v roku 2016 tradične najväčší záujem o výpožičky 

literatúry pre dospelých, ktoré predstavovali 42 % (+1 %), výpožičky odbornej literatúry 

pre dospelých dosiahli úroveň z predchádzajúceho roku, tj. 20 %, krásnej literatúry pre 

deti 17 % (-3 %) a odbornej literatúry pre deti 7 % (+1 %) z celkového počtu výpožičiek.  

Počet výpožičiek periodík dosiahol hodnotu 14 % (+1 %) z celkového počtu výpožičiek.  
 

4. POUŽÍVATELIA 

Aj v r. 2016 pokračoval trend poklesu aktívnych (registrovaných) používateľov knižníc, 

ktorý dosiahol hodnotu 44 972 (-5 163). Mierny nárast bol zaznamenaný len v okrese Ga-

lanta (+61). Najvyšší pokles vykázali VK v okrese Trnava (-2 499) a Piešťany (-1 043). 

Rovnako nepriaznivý trend pretrváva aj v počte aktívnych používateľov do 15 rokov, kto-

rých bolo v sledovanom období zaregistrovaných 16 136 (-1 707). Pokles bol vykázaný vo 

všetkých VK TTSK, len v okrese Skalica sa udržal na rovnakej úrovni ako v roku 2015.  

VK TTSK zaregistrovali 44 972 (-5 163) používateľov, čo je 9,12 % (-0,92 %) 

z celkového počtu obyvateľov TTSK v sídlach fungujúcich VK TTSK. 

Pokles počtu aktívnych používateľov bol v roku 2016 zaznamenaný vo všetkých sieťach 

VK TTSK, pričom najvýraznejší vykázali obecné neprofesionalizované knižnice (-2 059), 

najmenší obecné profesionalizované knižnice (-144). V počte aktívnych používateľov do 

15 rokov bol nárast vykázaný v sieti regionálnych knižníc (+107) a v sieti mestských kniž-

níc (+47). Zvyšné siete vykázali pokles, pričom najvýraznejší bol v sieti obecných nepro-

fesionalizovaných knižníc (-1 326 aktívnych používateľov do 15 rokov).  

S cieľom využiť služby knižnice a zúčastniť sa podujatí navštívilo VK TTSK spolu 

588 324 fyzických návštevníkov (-15 311). Nárast vykázali len VK okresu Dunajská Stre-

da (+15 836) a Hlohovec (+82), v ostatných okresoch bol v danom ukazovateli zazname-

naný pokles. Z uvedeného počtu bolo 192 798 (+17 352) návštevníkov podujatí a 21 401 

(-4 339) návštevníkov internetu pre verejnosť.  

V roku 2016 každý obyvateľ TTSK navštívil knižnicu v priemere 1,19 - krát (-0,02). 

Každý aktívny používateľ navštívil v priebehu r. 2016 knižnicu v priemere 13 - krát. 

S postupným poklesom počtu fyzických návštevníkov vo verejných knižniciach dochádza 

k nárastu virtuálnych návštev, ktorý dosiahol hodnotu 254 699 (+66 253). Údaje uvádza-
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me len za RK, ktoré na poskytovanie virtuálnych služieb a propagácie knižníc prostred-

níctvom webu využívajú okrem on-line katalógov a vlastných pravidelne aktualizovaných 

webových stránok aj sociálne siete ako napr. Facebook. Údaje o počte virtuálnych náv-

števníkov mestských a obecných knižníc nie sú k dispozícii. 
 

5. ĎALŠIE ČINNOSTI 

5. 1 VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 

VK TTSK zrealizovali spolu 2 987 (+111) vzdelávacích a kultúrno-spoločenských 

podujatí pre verejnosť, z toho bolo 841 hodín informačnej výchovy (+155). 

Najviac podujatí bolo zorganizovaných už tradične v okrese Trnava, kde sa uskutočnilo  

spolu 790 (+40) podujatí. Výraznejší nárast podujatí bol vykázaný aj v okresoch Piešťany, 

kde sa uskutočnilo spolu 669 (+141) podujatí. Mierny pokles počtu uskutočnených podu-

jatí bol vykázaný v okresoch Dunajská Streda, Senica a Skalica. 

Nárast počtu zorganizovaných podujatí zaznamenali regionálna krajská knižnica, sieť 

mestských knižníc a sieť obecných profesionalizovaných knižníc. 
 

5. 2 METODICKÁ ČINNOSŤ 
Metodické pracoviská regionálnych knižníc zrealizovali 53 metodicko-inštruktážnych 

návštev v obecných a mestských knižniciach, uskutočnili 482 konzultácií, ktoré boli za-

merané na odborné činnosti obecných knižníc a vypracovanie žiadostí o dotáciu z FPU.  

Zorganizovali 10 odborných kurzov a seminárov. KJF v Trnave zorganizovala celosloven-

ský seminár Komunikačné zručnosti v knižnici, na ktorom sa zúčastnilo 55 knihovníkov.  
 

5.3 EDIČNÁ ČINNOSŤ 

V edičnej činnosti sa knižnice orientovali na vydávanie regionálnych bibliografií, výbero-

vých bibliografických letákov k pripravovaným podujatiam, metodických materiálov na 

pomoc pracovníkom obecných knižníc a propagačných materiálov o svojej činnosti. KJF 

v Trnave vydáva časopis Knižničný spravodajca, regionálne knižnice vydávajú časopisy 

Knihovnícky obzor (Galantská knižnica) a Metodické listy (Záhorská knižnica 

a Žitnoostrovská knižnica). VK TTSK vydali v roku 2016 spolu 35 edičných titulov.  

V roku 2016 regionálne knižnice TTSK vydali spolu 6 bibliografií: 

Ľubomír Feldek. Výberová personálna bibliografia / zostavila Emília Dolníková. - Trna-

va : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2016. - 468 s.  

Vojtech Mihálik (1921-2001) : personálna bibliografia / Zost. Zuzana Fajnorová. 

– Galanta : Galantská knižnica, 2016. – 80 s.  

Speleológ Ján Majko (1900 - 1985) : personálna bibliografia / Zost. Judita Kontárová. – 

2. preprac. a dopl. vyd. – Galanta : Galantská knižnica, 2016. – 68 s.  

Zoznam periodickej tlače v Galantskej knižnici : 2016 (elektronická forma) / Zost. 

Lenka Medovčíková. – Galanta : Galantská knižnica, 2016. Dostupné na internete: http://

www.galantskakniznica.sk/files/files/2016/NOVINY%202016-web.pdf 

Csóka Ferenc: personálna bibliografia / Varga Márta. – Dunajská Streda: Žitnoostrovská 

knižnica v Dunajskej Strede, 2016. - 4 s. - Tiráž v slovenčine 

Vida Gergely: personálna bibliografia / Varga Márta. – Dunajská Streda: Žitnoostrovská 

knižnica v Dunajskej Strede, 2016.- 8 s. 

 

http://www.galantskakniznica.sk/files/files/2016/NOVINY%202016-web.pdf
http://www.galantskakniznica.sk/files/files/2016/NOVINY%202016-web.pdf
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6. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 

VK TTSK mali v roku 2016 k dispozícii spolu 194 (+51) počítačov s pripojením na inter-

net pre verejnosť. Možnosť využiť Wifi pripojenie majú používatelia možnosť v 47 (+10) 

VK TTSK. Informácie o svojich službách na webe sprístupňuje spolu 74 (+32) verejných 

knižníc. KJF v Trnave zatiaľ ako jediná verejná knižnica v TTSK ponúka svojim čitate-

ľom možnosť využiť novú technológiu RFID, ktorá zjednodušuje okrem iného aj výpožič-

ný proces. Sprístupnila samoobslužné pulty v troch výpožičných oddeleniach hlavnej bu-

dovy. Od februára do decembra 2016 sa na nich uskutočnilo spolu 4 301 transakcií.  
 

7. ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE  

Údaje o počtoch osôb zabezpečujúcich činnosť knižnice nie je možné z dôvodu zmeny 

metodiky vykazovania porovnať s predchádzajúcimi rokmi. Vo VK TTSK pracovalo 

159,5 zamestnancov a 61,93 osôb, s ktorými bola uzavretá dohoda o práci. 

Údaje o hospodárení knižníc neposkytli všetky VK TTSK. V rámci týchto údajov je mož-

né do istej miery za korektné považovať len údaje o výške finančných prostriedkov použi-

tých na nákup knižničných fondov, údaje o poplatkoch za knižničné činnosti a iné výnosy, 

dary a granty, ktoré pracovníci knižníc môžu uvádzať z vlastných evidencií. 

V roku 2016 použili VK TTSK na nákup knižničných fondov 183 587 € (+5 014 €). Ná-

rast vykázalo 5 okresov, pokles bol vykázaný v okresoch Dunajská Streda a Piešťany.  

Z celkovej sumy na nákup knižničného fondu získalo 17 knižníc 56 700 € ako dotáciu. 

Z celkového počtu 175 fungujúcich VK získalo na nákup knižničného fondu finančné 

prostriedky 136 VK, z ktorých 21 malo k dispozícii sumu nižšiu ako 100 €. Žiadne finanč-

né prostriedky na nákup knižničného fondu nezískalo 39 obecných knižníc. 

Zdroje z FPU získalo aj 5 VK v hodnote 12 600 € na realizáciu podujatí pre verejnosť a 3 

VK získali 22 800 € v rámci podprogramu odborné činnosti a knižničná infraštruktúra.  

Celková suma finančných prostriedkov získaných z FPU predstavuje 92 100 €. KJF 

v Trnave okrem toho získala príspevok z Dotačného systému MK SR Obnovme si svoj 

dom vo výške 20 000 € na druhú etapu odvlhčenia budovy. 

V rámci poplatkov za knižničné činnosti získali VK TTSK v sledovanom období 83 696 €     

(-5 977 €). Tento údaj uviedlo z celkového počtu fungujúcich knižníc 87 knižníc. Treba 

však zdôrazniť, že väčšina obecných knižníc od svojich používateľov nevyberá žiadne 

poplatky alebo len symbolickú sumu. 

Údaje o príjmoch (výnosoch) a nákladoch na hlavnú činnosť uviedlo spolu 158 knižníc. 

Príjmy dosiahli celkovú hodnotu 2 649 612 €, náklady na hlavnú činnosť 157 784 €. Na 

tomto mieste treba skonštatovať, že získavanie údajov o hospodárení obecných knižníc, 

ktorých zriaďovateľom je obec, bolo aj v minulosti problematické. Vo väčšine knižníc 

údaje nezahŕňajú náklady na prevádzku knižníc, mzdu alebo odmenu pre knihovníka, prí-

padne iné účtovné položky. 

 
Prehľad výsledkov činnosti VK TTSK v roku 2016 je spracovaný na základe podkladov, ktoré jed-

notlivé verejné knižnice poskytli príslušnému metodickému oddeleniu na základe jeho žiadosti. Úda-

je o výške dotácií sú získané zo zverejneného Rozhodnutia riaditeľa Fondu na podporu umenia vý-

zva č. 8/2016  

Spracovala Ivana Gálusová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  



Od založenia Verejnej knižnice mesta Trnavy uplynulo 14. februára  90 rokov, jej 

nasledovníčkou je v súčasnosti Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Je najväčšou 

verejnou knižnicou v kraji, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. 

Plní funkciu krajskej regionálnej knižnice a zároveň slúži občanom mesta Trna-

va. Jej činnosť je bohatá a snaží sa neustále modernizovať svoje služby. 

Medzi priekopníkov, ktorí chceli 

dostať knihy k ľuďom, patril v 19. st. 

národovec Martin Branislav Tamaš-

kovič, ktorý otvoril prvú verejnú 

čitáreň v roku 1838 vo svojom hos-

tinci na Františkánskej ulici 

v Trnave. Od r. 1842 si mohli ľudia 

knihy požičať aj domov. Verejná 

čitáreň mala vytlačený riadny čita-

teľský poriadok. V roku 1886 bola 

v Trnave otvorená verejná mestská 

knižnica, ktorú založil Bratislavský 

maďarský vzdelávací spolok. 

Zákon o verejných knižniciach bol prijatý už 

v roku 1919, ale na území dnešného Slovenska sa 

začal uplatňovať až po roku 1925. História Kniž-

nice Juraja Fándlyho v Trnave sa začala písať   

14. februára 1927, keď o 18. hodine bola sláv-

nostne otvorená Verejná knižnica mesta Trnavy. 

Po dlhotrvajúcich prípravách od roku 1921 bola 

otvorená až v roku 1927. Knižnica bola umiestne-

ná v dvoch miestnostiach v budove vtedajšej meš-

tianskej školy v Adalbertíne na Hollého ul. č. 4. 

Prvým knihovníkom bol odborný učiteľ Eugen 

Rott. Mesto Trnava už v roku 1921 prijalo do 

funkcie knihovníka a archivára dramatika Ferka 

Urbánka. No o dva roky Urbánek odchádza zo 

služieb mesta. Za správny chod knižnice zodpo-

vedala knižničná rada menovaná z vážených ob-

čanov mesta. Funkcia predsedu a členov knižnič-
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KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO V TRNAVE  

A JEJ VÝROČIE 

 

Účastníci slávnostného programu  

 

Ladislav Kočan v úlohe prvého 
knihovníka Eugena Rotta  



nej rady bola čestná a trvala dva roky. Knižnica mala asi 700 kníh v hodnote 13 

tisíc korún. Verejnosti bola prístupná po tri večery v týždni. Stav sa zlepšoval 

v 30. rokoch 20. storočia. V roku 1931 mala trnavská knižnica 1 433 čitateľov – 

najviac na Slovensku (Košice 

1 336, Bratislava 681). S počtom 

výpožičiek 18 933 bola Trnava 

na druhom mieste za Košicami 

(34 319). V roku 1935 vykazuje 

trnavská mestská knižnica 6 184 

zväzkov. V roku 1939 prevzal 

knižnicu nový knihovník Karol 

Gara. Ku koncu roka bolo zapí-

saných 500 čitateľov a 13 183 

výpožičiek. V roku 1943 nastu-

puje do funkcie knihovníka Jozef 

Mazúr a predsedom Knižničnej 

rady Verejnej knižnice mesta 

Trnavy bol Jozef Dubnický. Vojnové udalosti zasiahli aj knižnicu. Pri prechode 

frontu v roku 1945 bolo v budove Adalbertína ubytované vojsko. Knižnica bola 

poškodená, zničených bolo 800 zväzkov a škoda bola aj na zariadení. 

V povojnovom období sa kultúrny život rozbiehal pomaly. Obnovila sa aj činnosť 

knižnice. 30. apríla 1952 bola zriadená Okresná knižnica v Trnave a presťahovala 

sa do budovy bývalej Hospodárskej banky, v nej sídli dodnes. Budovu banky pro-

jektoval a postavil významný slovenský architekt Michal Milan Harminc. 

V roku 1953 nadobudol platnosť 

nový štatút knižnice, ktorým sa 

knižnici určili základné úlohy, 

vnútorná organizácia knižnice, 

zloženie a spracovanie zbierok, 

úlohy vedúceho knihovníka 

a dozorná činnosť okresného 

výboru. V roku 1955 na podnet 

Matice slovenskej okresná kniž-

nica zrušila viazaný výber kníh, 

takže každý návštevník si mohol 

sám vyberať knihy z regálov. 

Tiež sa v tomto roku začala spra-

covávať nová evidencia knižné-
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Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka Spolku sloven-

ských knihovníkov a knižníc  

 

Ing. Pavol Tomašovič, hovorca Mesta Trnava 
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ho fondu. V 60. rokoch 20. storočia bol spracovaný menný katalóg, dokončoval 

sa názvový a pripravoval sa systematický katalóg. V 70. rokoch 20. storočia po-

stupne prichádzajú do knižnice odborní pracovníci, absolventi strednej knihovníc-

kej školy a neskôr aj vysokoškolsky vzdelaní knihovníci, čím sa zvýšila odborná 

úroveň. V polovici 80. rokov 20. storočia. sa knižnica zapojila do riešenia integro-

vaného knižnično-informačného systému na báze elektronizácie. 

V roku 1997 sa stala krajskou kniž-

nicou, pomenovanou po spisovate-

ľovi a národnom buditeľovi Jurajovi 

Fándlym ako Krajská štátna knižni-

ca Juraja Fándlyho v Trnave. Plní 

funkciu informačného, vzdelávacie-

ho a poradenského centra pre obec-

né a mestské knižnice okresov Trna-

va, Hlohovec a Piešťany a 3 regio-

nálnych knižníc Trnavského kraja. 

Od roku 2002 nesie názov Knižnica 

Juraja Fándlyho v Trnave. Zriaďo-

vateľom je Trnavský samosprávny 

kraj. Služby poskytuje širokej verej-

nosti, študentom univerzít v meste, 

orgánom miestnej samosprávy tr-

navského regiónu a všetkým záujemcom v centrálnej budove, v 2 pobočkách 

(Tulipán, Prednádražie) a špecializovanom hudobnom oddelení, ktoré sídli 

v renesančnom Dome hudby Mikuláša Schneidra-Trnavského. 

V roku 2007 bol kolektív pracovníkov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave ocene-

ný Pamätnou medailou predsedu TTSK a rektor Trnavskej univerzity udelil kniž-

nici Jubilejnú medailu Trnavskej univerzity za prínos k vzdelávaniu. 

V roku 2013 bola budova knižnice vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. 

Svoje výročie si knižnica pripomenula slávnostným programom 23. februára 2017 

v Divadle Jána Palárika v Trnave, kde účinkoval herec Ladislav Kočan ako prvý 

knihovník Eugen Rott a hudobná skupina Bystrík Band. Pod príležitostným lo-

gom si však pracovníci knižnice budú pripomínať svoje výročie počas celého ro-

ka. V rámci Týždňa slovenských knižníc bola vyhlásená súťaž vo vlastnej tvorbe 

Literárny salón Trnava, pripravuje sa vydanie publikácie Napísali o nás a celá 

škála podujatí pre všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. 
 

Text: Zuzana Vozárová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  

Foto: archív Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  
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V strede Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka KJF         

v Trnave  s bývalými  riaditeľkami knižnice: vľavo 

PhDr. Emília Díteová, vpravo PhDr. Jana Ághová  
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O čítaní a nečítaní  
Alarmujúci pokles úrovne čitateľskej gramotnosti slovenských žiakov 

v medzinárodných meraniach bol pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR impulzom k vyhláseniu školského roka 2016/2017 za Rok čitateľskej 

gramotnosti. V Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 – 2020 patrí čita-

teľská gramotnosť detí medzi kľúčové oblasti vzdelávania, pričom vzťah detí 

a mládeže považuje za kritický. Čítanie a zvyšovanie čitateľskej gramotnosti sú 

nevyhnutným predpokladom k rozvíjaniu kľúčových kompetencií k učeniu sa 

a dosahovaniu ďalších cieľov v živote človeka. V tejto súvislosti sa stále častejšie 

hovorí o bibliofóbii alebo o tzv. a-gramotnosti vo význame trvalej ľahostajnosti 

k čítaniu a ku knihám.  

Rozvoju čitateľskej gramotnosti 

a upevňovaniu vzťahu detí 

k čítaniu a ku knihám venujú 

knižnice pozornosť dlhodobo, 

o čom svedčia aj príspevky zve-

rejnené v našom časopise. Pracov-

níci knižníc hľadajú rôzne formy 

práce najmä s deťmi a mládežou, 

aby túto skupinu používateľov do 

knižnice prilákali a následne pre-

hlbovali ich vzťah ku knihám 

a čítaniu. Odborný seminár, ktorý 

sa uskutočnil 24. mája 2017 

v čitárni Knižnice Juraja Fándly-

ho v Trnave, mal za cieľ napo-

môcť pracovníkom knižníc k roz-

šíreniu a skvalitneniu ich vedo-

mostí a zručností v tejto oblasti. 

Spoluorganizátormi boli Univer-

zitná knižnica Trnavskej univer-

zity a Krajská pobočka Spolku 

slovenských knihovníkov 

a knižníc v Trnave.  

Prítomných privítala Mgr. Lívia 

Koleková, riaditeľka KJF 
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VZDELÁVANIE KNIHOVNÍKOV  

 

Súčasťou seminára bola aj praktická ukážka aktivít  

PhDr. Andrea Nagyová  
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v Trnave. Samotný seminár začal prednáškou prof. PhDr. Oľgy Zápotočnej PhD., 

ktorá hovorila o čitateľskej a informačnej gramotnosti vo vzájomnej súvislosti, 

teda ako o dvoch neoddeliteľných súčastiach gramotnosti súčasného človeka 

v prostredí IKT. V ďalšom bode programu PhDr. Ľudmila Hrdináková vo svo-

jom príspevku poskytla pohľad na zreteľné a skryté efekty čítania a ich význam 

v mediálne presýtenom prostredí. V závere svojho vystúpenia predstavila infor-

mačný portál midas.uniba.sk, ktorý je zameraný na propagáciu a podporu infor-

mačnej a mediálnej gramotnosti staršej mládeže. PhDr. Andrea Nagyová vo svo-

jom príspevku poskytla vhľad do oblasti psychického prežívania detí a využitie 

príbehov v tejto súvislosti. Predstavila aj svoje knihy, ktoré je možné využiť ako 

pomôcky pri práci s deťmi. 

Po obedňajšej prestávke porozprávala prítomným o svojej zaujímavej ceste do 

Indie B. Jakubáčová. I napriek tomu, že išlo o príspevok mimo témy, pre účastní-

kov seminára bol zaujímavým spestrením podujatia. 

Prezentácie zo seminára sú prístupné na www.kniznicatrnava.sk  
 

Text: Ivana Gálusová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  

Foto: archív Knižnice Juraja Fándlyho  v Trnave  

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  

a kamaráti z Yourchoice 
 

Marec – mesiac knihy sme naplnili do bodky. Veru, pre knižnice by tento mesiac 

mohol mať aj 48 dní a každý z tých dní aj 48 hodín. Tešíme sa toľkému záujmu 

škôl, škôlok i osemročných gymnázií. Každoročne sa snažíme poskytnúť deťom 

čo najviac možností 

a informácií. Podujatiam, ove-

reným časom, zostávame ver-

ní a pridávame vždy niečo 

nové. V tomto roku sme do 

informačnej výchovy zaradili 

jazykové okienko. Pri predsta-

vovaní detskej literatúry sme 

z našej ľubozvučnej materin-

skej reči plynule prešli 

k našim „teraz už susedom“ 

do češtiny a potom sa otvárali 

 

Z NAŠICH KNIŽNÍC  
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dvere a prichádzali kamaráti – lektori z jazykovej školy Yourchoice, ktorí sa hra-

vou formou zamerali na niekoľko slovíčok, ktoré si pri odchode z knižnice deti 

stále pamätali. Pomohla im anglická pesnička i priestor našej herne, v ktorej si 

mohli „akože lietať, akože plávať“, ale aj poskákať a hlasno zaspievať 

i zatancovať. Deti si mohli zobrať záložku do knihy a letáčiky, na ktorých boli 

informácie o službách spomínanej školy. Táto spolupráca trvá už niekoľko rokov 

a je spojená s letnými návštevami Prázdninového superklubu. Veríme, že to tak 

bude i naďalej. 
Text: Veronika Chorvatovičová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

Foto: archív Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave   

 

Dni detskej knihy 2017 úspešne za nami 
 

Motivácia detí k čítaniu, kontinuálna návšteva knižnice či osobné stretnutia 

s obľúbenými spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi – jednoducho všetkými, bez 

ktorých by detská knižka nebola detskou knižkou – to sú tri hlavné ciele celoslo-

venského festivalu s názvom Dni detskej knihy. Hlavnými organizátormi tohtoroč-

ného, v poradí už 34. ročníka, boli Mestská knižnica mesta Piešťany, BIBIANA – 

Medzinárodný dom umenia pre deti a Slovenská sekcia IBBY.    
 

Mestská knižnica na príprave tohto milého a v dnešnej 

dobe nanajvýš aktuálneho projektu participovala už po 

tretí raz. Tak, ako v rokoch 1993 a 2001, aj v tomto 

roku si pripravila pre svojich návštevníkov či žiakov 

nielen piešťanských materských a základných škôl 

množstvo zaujímavých podujatí, medzi ktorými nechý-

bali okrem už spomínaných stretnutí s autormi, ilustrá-

tormi a vydavateľmi i divadelné predstavenia, vernisá-

že výstav a výtvarné workshopy.   

V dňoch 10. - 12. apríla 2017 sa domáci návštevníci aj 

návštevníci z celého okresu mohli stretnúť napríklad 

s Tomášom Janovicom, Petrom Glockom, Dušanom 

Dušekom, Danielom Hevierom, Braňom Jobusom, 

Toňou Revajovou, Petrou Nagyovou-Džerengovou 

a ďalšími. Svojou návštevou ich potešili i významní 

slovenskí ilustrátori a ilustrátorky – Miroslav Cipár, 

Ľuboslav Palo, Martina Matlovičová, Katarína Slanin-

ková, Martin Kellenberger, Bystrík Vančo, Peter Uch-

nár, Juraj Martiška, Miroslav Regitko či Alena Wagne-

rová a Vladimír Kráľ. Medzi hosťami nechýbali ani 
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zástupcovia vydavateľstiev kníh (nielen) pre deti: Buvik, SPN – Mladé letá, Per-

fekt, Albatros, Q111, Slovart, Trio Publishing, Artforum a Vydavateľstvo Literár-

neho informačného centra.  

Súčasťou tohtoročných Dní detskej knihy bol i seminár českého knihovníka, spi-

sovateľa a lektora práce s mládežou, Miloslava Linca, určený predovšetkým peda-

gógom, vychovávateľom a knihovníkom a takisto slávnostné vyhodnotenie celo-

slovenskej výtvarnej súťaže „Všetko najlepšie, pán Janovic“ venovanej výnimoč-

nému básnikovi, rozprávkarovi a aforistovi, ktorý tento rok oslavuje krásne život-

né jubileum.  

Na svoje si prišli i milovníci výtvarného umenia. Čakalo na nich hneď niekoľko 

výstav: Detská knižná ilustrácia významného slovenského maliara a ilustrátora 

Miroslava Cipára, Komiksy a knižné objekty v podaní študentov propagačnej gra-

fiky Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, Knihy z knihy štu-

dentov voľnej grafiky a knižnej ilustrácie Vysokej školy výtvarných umení, alebo 

Literárny život na Slovensku fotografa Petra Procházku, ktorý zaujímavým spôso-

bom poskladal pestrú mozaiku zo života známych osobností slovenskej literárnej, 

výtvarnej a kultúrnej scény. Už teraz sa všetci tešíme na to, čo (hoci v inom meste 

a inej knižnici) prinesie nasledujúci ročník. 
 

Text: Matúš Nižňanský, Mestská  knižnica mesta Piešťany  

 

Ako nahradiť čaro tabletu kúzlom knihy 
 

V rámci Roka čitateľskej gramotnosti 

sme sa 23. 5. 2017 stretli s mamičkami 

v klubovni Galantskej knižnice 

z príležitosti  besedy  na  tému:  Ako na-

hradiť čaro tabletu kúzlom knihy? Bese-

du viedli psychologičky z Centra              

pedagogicko - psychologického poraden-

stva a prevencie Galanta pani Popluháro-

vá a pani Kalivodová. Prostredníctvom 

praktických cvičení poukázali na význam 

čítania, resp. predčítania deťom, na to 

ako vplýva čítanie na vývoj dieťaťa, jeho slovnú zásobu i predstavivosť. Na túto 

tému sa živo besedovalo a mamičky sa podelili o svoje domáce skúsenosti. Mno-

hé z nich prišli na besedu i so svojimi malými drobcami - čitateľmi. Beseda bola 

organizovaná v spolupráci s Rodinným centrom Bambuľkovo Galanta. 
Text: Angelika Biróová, Galantská knižnica 

Foto: archív Galantskej knižnice 
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Noc literatúry v obci Abrahám 
 

Noc literatúry v obci Abrahám sa v tomto roku konala už po druhýkrát. Oproti 

minulému roku sa čítanie predĺžilo o jednu stanicu. Čítanie sa začalo v Rímsko-

katolíckej fare v Abraháme, kde dp. Vladimír Kiš čítal z knihy G. K. Chestertona 

Ohromné maličkosti. Pokračovalo sa na miestnom cintoríne, v príjemnom zátiší 

aleje, kde čítala Ľudmila Horváthová z knihy Mitcha Alboma Päť stretnutí v nebi.  

Ďalšia zastávka bola v pivnici Poľnohospodársko-obchodného družstva vo vino-

hrade, kde čítala Monika Hornáček Banášová z knihy Ireny Brežnej Nevďačná 

cudzinka. Záver čítania sa konal v Denver Pube, kde čítala Marianna Hričová 

z knihy Dom nenaplnených lások od Cristiny López Barrio. Na tomto krásnom 

podujatí venovanom knihám sa zúčastnilo 31 účastníkov. Na ich prepravu bol 

zabezpečený obecný autobus. Na konečnej stanici čítania, v príjemnom prostredí 

reštaurácie, bolo zúčastneným poskytnuté malé občerstvenie a piati vyžrebovaní 

účastníci získali hodnotné knihy. Príjemná nálada z pekného kultúrneho podujatia 

sa v prítomných ešte dlho udržala a preniesla sa do voľnej rozpravy počas večera. 
 

Text: Ľudmila Horváthová, Obecná knižnica Abrahám      

 

Klub mladých filatelistov navštívil Jihlavu 
 

Filatelisticko – čitateľský krúžok bol založený v KJF v Trnave len pred niekoľký-

mi rokmi. Každoročne sa zapája do aktivít pripravovaných pre mladých zberate-

ľov poštových známok ako napr. celoslovenská filatelistická olympiáda, návšteva 

Bratislavských zberateľských dní či účasť na inauguráciách poštových známok. 

Každé dieťa preferuje iné známky, a vďaka nim tak spoznáva známe osobnosti zo 

sveta literatúry, hudby, či športu, ale aj svet zvierat, či históriu sveta. V tomto ro-

ku sme mali možnosť zúčastniť sa Filatelistickej výstavy 2. a 3. stupňa v Českej 

republike, kde nás reprezentovalo sedem súťažných detských exponátov. Výstava 

bola sprístupnená v galérii mesta Jihla-

va. Exponáty našich mladých filatelis-

tov sa nachádzali na prízemí aj na 1. 

poschodí vystavené podľa jednotlivých 

stupňov. Výstava trvala dva týždne 

a my sme sa jej zúčastnili 5. – 6. mája 

2017. V prvý deň sme si okrem výstavy 

prezreli aj mestskú knižnicu sídliacu 

v podobne historickej budove akou je 

aj naša. Vedľa knižnice sa nachádza 

historické Jihlavské podzemí, o ktorom 
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nám sprievodkyňa veľmi zaujímavo porozpráva-

la a tety v knižnici potvrdili, že tam občas zaví-

tajú aj počas Noci s Andersenom. Deň sme zavŕ-

šili návštevou Kostola sv. Jakuba z 13. storočia, 

ktorý je nielen najstarším kostolom v Jihlave, 

ale keďže má dve veže a jedna slúži ako vy-

hliadková, stal sa dominantou mesta. Druhý deň 

dopoludnia viedli naše kroky do Domu kultúry, 

kde sa konalo celoštátne stretnutie zberateľov, 

kde deti získavali nielen vedomosti od starších 

filatelistov, ale poniektorí si zakúpili aj známky do svojich exponátov a zbierok. 

Potom sme navštívili poštovňu, kde sme získali príležitostnú pečiatku. Pre deti 

bolo veľmi dôležité stretnutie s porotcami pri jednotlivých exponátoch. Svedčí 

o tom aj zápis do tamojšej kroniky, kde Miško napísal: „Ďakujem, veľmi sa mi 

páčilo a som hrdý, že som tiež mohol vystavovať a že sa zaoberám vesmírom.“ 

Porotcovia každému vystavovateľovi povedali, ako ešte môžu zlepšiť svoj expo-

nát. Popoludnie patrilo slávnostnému vyhláseniu výsledkov výstavy poštových 

známok, ktoré sa konalo v krásnych zrekonštruovaných priestoroch priamo 

v gotickej sieni Jihlavskej radnice. Snaha detí bola ocenená štyrmi bronzovými 

a tromi postriebrenými medailami a jednou vecnou cenou. Všetkým zúčastneným 

ďakujeme za reprezentáciu a srdečne blahoželáme! 
 

Text: Veronika Chorvatovičová, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  

Foto: archív Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave  

 

Beseda v Patrii Galanta 
 

27. apríla 2017 prišla medzi klientov zariade-

nia Patria - domov dôchodcov Galanta pani 

spisovateľka Ružena Scherhauferová. Beseda 

sa niesla v duchu priateľskej atmosféry. Au-

torka rozprávala o svojich začiatkoch, o tom, 

čo ju pri písaní inšpiruje, o plánoch do bu-

dúcnosti. Spoločne si s klientmi zariadenia 

zaspomínali aj na časy z mladosti, čím spiso-

vateľka vniesla do besedy príjemnú harmo-

nickú náladu. Dúfame, že v tomto roku sa s klientmi Patrie Galanta pri podobných 

podujatiach ešte stretneme, čím spríjemníme ich každodenný život.  
 

Text: Angelika Biróová, Galantská knižnica  

Foto: archív Galantskej knižnice  
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Zážitkové čítanie 
 

Návšteva knižnice nemusí byť pre deti len nudou či "povinnou jazdou". Už nie-

koľko rokov po sebe to dokazujú i v malej obecnej knižnici v Moravskom Svätom 

Jáne. Počas marca ju každoročne navštívia deti z Materskej školy Moravský Svä-

tý Ján, Materskej školy Sekule a Základnej školy Sekule, pre ktoré tu vždy pripra-

víme zaujímavý program. Inak to nebolo ani tento rok, kedy do knižnice zavítalo 

v posledných dvoch marcových týždňoch viac ako 250 detí. Pre škôlkarov vy-

myslela knihovníčka Kristína Mišovi-

čová zážitkové čítanie s básničkou Cil-

ka a Milka. V rámci neho si prečítali 

vtipnú básničku o dvoch malých koz-

liatkach, ktoré sa nedobrovoľne ocitli 

v Petržalke na balkóne, ale dozvedeli sa 

i veľa zaujímavých vecí - aký je rozdiel 

medzi dedinou a mestom, divokými 

a domácimi zvieratkami, ktoré zvierat-

ká môžeme chovať v paneláku, i o tom, 

čo zvieratká k svojmu životu skutočne potrebujú.  Pre deti zo základnej školy bol 

pripravený program na tému "Deň ľudovej rozprávky". Školákov prekvapila pani 

knihovníčka oblečením s ľudovými prvkami. Deti sa naučili, že tento deň slávime 

16. marca na počesť narodenia nášho najznámejšieho zberateľa ľudových rozprá-

vok Pavla Dobšinského. Porozprávali si o ľudových rozprávkach, zahrali sa na 

spisovateľov a na záver vyskúšali aj pletenie veľkonočných korbáčov. 
Text: Kristína Mišovičová,, Obecná knižnica v Moravskom Svätom Jáne 

Foto: archív Obecnej knižnice v Moravskom Svätom Jáne 

 

Ovce.sk  v Žitnoostrovskej  knižnici 
V marci navštívili Mládežnícke oddelenie Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej 

Strede žiaci 4. ročníka Základnej školy na ul. 

Jilemnického v Dunajskej Strede, aby sa za-

oberali témou, ktorá je v dnešnej dobe čoraz 

aktuálnejšia – riziká a hrozby používania mo-

derných informačných zdrojov a internetu. 

V živote detí v posledných rokoch hrajú dôle-

žitú úlohu moderné informačné technológie, 

ako napr. internet, počítače, mobilné telefóny. 

Už od malička ich bežne používajú, preto je 

veľmi dôležité, aby boli včas informované 

o najčastejších virtuálnych ohrozeniach. 

15 
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V knižnici deti spolu s knihovníčkou prebrali tému pomocou animovaného seriálu 

ovce.sk, ktorá vtipne a primerane približuje danú problematiku. Nakoľko deťom 

bola téma blízka, po spustení filmu rady komentovali jednotlivé epizódy, hovorili 

o svojich skúsenostiach, o tom, ako a na čo používajú internet, dávali dobré rady 

ovečkám, aj svojim rovesníkom, ako treba bezpečne a zodpovedne používať inter-

net a mobil, aby sa mohli vyhnúť zneužívaniu, kyberšikane a podobným nebezpe-

čenstvám.  Beseda o tejto vážnej téme prebehla v dobrej nálade, v otvorenej, 

príjemnej atmosfére, so záverečným konštatovaním, že také stretnutia a úprimné 

rozhovory sú veľmi užitočné a potrebné.  
 

Text: Tóth Ozsvald Zsuzsanna, Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede 

Foto: archív Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede  

 

Marec - mesiac knihy 
 

Marec je mesiacom, kedy našu Mestskú knižnicu 

v Sládkovičove navštevujú deti materských i základných 

škôl o niečo častejšie ako po iné mesiace. Pre niektorých je 

to jediná návšteva knižnice v roku, pre iných jedna 

z mnohých. Každoročne im pripravíme širokú paletu kníh, 

primeranú veku, ktorá by ich mohla zaujať. Prváci 

i druháci od nás dostanú čitateľské preukazy bez poplatku, 

aby si mohli čo najskôr overiť svoje nadobudnuté čitateľ-

ské zručnosti v praxi. Vzhľadom na to, že za posledné ro-

ky bol zaznamenaný pokles čitateľskej gramotnosti u detí, 

dostáva sa opäť do popredia nevyhnutnosť čítania. Deti sa 

stávajú konzumentmi informácií podávaných prostredníc-

tvom televízie a videí, v dôsledku čoho prestávajú rozu-

mieť tomu, čo čítajú. Preto je dôležité, aby boli knihy neodmysliteľnou súčasťou 

života od útleho detstva. 
Text: Zuzana Červenková, Mestská knižnica v Sládkovičove 

Foto: archív Mestskej knižnice v Sládkovičove  

 

Stretnutie s esterházyovskými ženami 
 

V apríli 2017 sa konalo veľmi príjemné stretnutie s knihou v priestoroch pivnice 

Poľnohospodársko-obchodného družstva v Abraháme. Podujatie organizovala 

Obecná knižnica v Abraháme s autorkou knihy Ženy z rodu Esterházyovcov, pani 

Annou Jónásovou. Knihovníčka Ľudmila Horváthová vysvetlila že, toto podujatie 

bolo situované do týchto priestorov z dôvodu priblíženia atmosféry z čias dávno 

minulých. Autorka sa v knihe zmieňuje o ženách z rodu Esterházyovcov, 
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z ktorých niektorí potomkovia mali krásne sídlo v abrahámskom lese, z ktorého 

sú dnes už žiaľ len ruiny. Pani Jónásová priblížila zúčastneným ženy z tohto rodu 

a v čom ovplyvnili kultúru a duchovný život prostredia, v ktorom žili 

a vychovávali svojich potomkov. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, ktorú 

osviežili citácie z kníh v podaní Mgr. Marianny Hričovej a recitácia básní, kto-

rých autorkou je pani Anna Jónásová.  
 

Text: Ľudmila Horváthová, Obecná knižnica Abrahám 

 

Dni detskej knihy v Záhorskej knižnici 
 

Už viac ako dve desaťročia  v jarných mesiacoch organizuje Záhorská knižnica 

festival DNI DETSKEJ KNIHY. V tomto roku sa konali 31. mája – 5. júna 2017 

s finančnou podporou Mesta Senica a COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo.  

Pre čitateľov a priaznivcov bol pripravený bohatý a zaujímavý program, v rámci 

ktorého sa konali i stretnutia s významnými slovenskými spisovateľmi (napr. Bra-

ňo Jobus, Ľudovít Šurina, Michal Habaj), ilustrátormi (Juliana Hamajdáková), 

vydavateľmi (Le-Mimi Senica) a ďalšími tvorivými pracovníkmi, ktorí svoju prá-

cu zasvätili tvorbe pre deti.  

Aj v tomto roku bola hlavným cieľom 

projektu motivácia detí k čítaniu 

a pravidelným návštevám knižnice 

a zároveň vytvorenie príležitosti 

k osobnému spoznávaniu autorov, ilu-

strátorov a vydavateľov. DDK sa kona-

li v knižnici  a na niektorých základ-

ných školách. Zapojili sme sa i do celo-

slovenských projektov Celé Slovensko číta deťom, kde čítali herci Záhoráckeho 

divadla a Les ukrytý v knihe s lesným pedagógom a spisovateľom Ľudovítom 

Šurinom. Prezentovali sme aj nový knižný titul mladej autorky Jany Larsson 

„Lemi a Mimi hľadajú mamu,“ ktorá uzrela svetlo sveta v máji vo vydavateľstve 

Le-Mimi v Senici. Pre deti bolo pripravených niekoľko tvorivých dielní 

v spolupráci so ZUŠ. Navštívili nás i poslanci NR SR pani Pčolinská a pán Goga. 

Pre stredoškolákov sme okrem informačnej výchovy zorganizovali v spolupráci 

s Literárnym a informačným centrom prezentáciu knihy Básnik v čase s akcentom 

na životný  príbeh Laca Novomeského. Pestrosť a žánrová rôznorodosť jednotli-

vých podujatí Dni detskej knihy boli zárukou toho, že deti i dospelí tu našli veľa 

zaujímavého a obohacujúceho. 
Text: Katarína Soukupová, Záhorská knižnica v Senici  

Foto: archív Záhorskej knižnice v Senici 
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Mestská knižnica v Leopoldove  

v nových priestoroch  
 

Mestská knižnica v Leopoldove sa v priebehu uplynulého leta dočkala výrazných 

zmien. Z budovy materskej školy sa presťahovala cez ulicu do bývalej policajnej 

budovy vedľa zdravotného strediska. Pre beletriu a náučnú literatúru sa tak vytvo-

ril priestor v štyroch samostatných miestnostiach s oddychovými zónami. To, že 

nie  sú všetky  knihy sústredené v jednej miestnosti, ako to bolo v predošlých 

priestoroch, vnímajú čitatelia ako výhodu, ľahko sa tak zorientujú a takmer hneď 

si nájdu, čo potrebujú. 

Počas marca, mesiaca kníh, sa žiaci 

základnej a materskej školy zúčastnili 

tradičnej informačnej výchovy. Najprv 

sa deti poprechádzali v nových priesto-

roch knižnice, potom sa oboznámili 

s fungovaním a pravidlami knižnice 

a prelistovali si nové knižky. Tí šikov-

nejší zarecitovali básničku. Na záver si 

za odmenu pozreli rozprávku na motí-

vy ilustrovanej knižky a pri odchode 

dostali sladkú dobrotu. Deti odchádzali 

z knižnice také nadšené, že niektoré hneď po skončení vyučovania prišli aj 

s rodičmi, aby sa registrovali medzi čitateľov, a získali tak svoj prvý preukaz.  

Miestnosti v novej budove sú síce menšie, čo sa odráža aj na množstve divákov 

pri besedách, to ale neznižuje kvalitu. Práve naopak, menšie priestory vytvárajú 

rodinnú atmosféru. Besedu sme uskutočnili s pani spisovateľkou Andreou Novo-

sedlíkovou, ktorá si priviedla aj jej dobrú kamarátku, šansionérku, pani Hanu Čer-

nú s hudobným sprievodom. Hudobné vystúpenie besedu veľmi pekne ozvláštnilo 

a ako sa hovorí: „Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí.“ 

Na najbližšie mesiace knižnica pripravuje rôzne akcie pre deti aj dospelých, určite 

sa je na čo tešiť. Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia, ktorú knižnica získa-

la v plnej žiadanej výške, môžeme nakúpiť rôzne nové knižné tituly aj od sloven-

ských autorov a tie nám budú pomáhať pri čitateľských aktivitách. Všetci sú sr-

dečne vítaní!  
Text: Michaela Haringová, Mestská knižnica v Leopoldove  

Foto: archív Mestskej knižnice v Leopoldove  
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Vyhlasujú  

Literárnu súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska  

i Slovákov žijúcich v zahraničí  
 

LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2017 
 

 
Pravidlá súťaže: 
1. Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky alebo Slovák žijúci 

v zahraničí s prácami v slovenskom jazyku, ktoré doteraz neboli publikované ani pri-

hlásené do inej súťaže. 

2. Téma prác je ľubovoľná (vítané sú práce zamerané na súčasnosť) 

3. Každý autor môže zaslať práce do obidvoch kategórií súťaže – najviac 5 básní, 2 prózy. 

Rozsah jednej práce nesmie presiahnuť 5 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov s 

medzerami). 

4. Súťaž je neanonymná. Každá práca musí obsahovať: meno, priezvisko, kontaktné údaje 

(adresa, telefón, e-mail) a vek autora  

5. Súťažné práce je potrebné poslať písomne v 4 papierových kópiách na adresu: Knižnica 

Juraja Fándlyho v Trnave, pošt. prieč. 29,  Rázusova 1, 918 20 Trnava V ľavej časti 

obálky uviesť: LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2017 

6. Zároveň je súťažiaci povinný poslať príspevky aj elektronickou poštou na adresu: bja-

kubacova@kniznicatrnava.sk. Do predmetu treba vpísať: LITERÁRNY  SALÓN. 

7. Uzávierka súťaže je 20. august 2017. Vyhodnotenie sa uskutoční v novembri 2017. 

Autori víťazných prác budú pozvaní poštou, resp. elektronickou poštou. Výsledky súťa-

že budú zverejnené na webovej stránke knižnice  

8. V obidvoch kategóriách budú udelené po 3 ceny pre každú vekovú kategóriu. Súčasťou 

ceny je diplom a vecná odmena. Organizátori ocenia zvláštnou cenou literárnu prácu na 

tému: Rok Jozefa Miloslava Hurbana 

9. Súťažné práce zhodnotí odborná porota zložená z literárnych kritikov: Zlata Matláková, 

Alexander Halvoník, Radoslav Matejov  

10. Každá kategória bude hodnotená samostatne 

11. Porota môže niektoré ceny neudeliť alebo rozdeliť 

12. Rukopisy prác sa nevracajú ani na vyžiadanie autorov 

13. Autor zaslaním príspevku dáva súhlas s jeho prípadným uverejnením po náležitom 

zredigovaní v zborníku súťaže, v médiách a na stránke organizátora súťaže  

14. Viac informácií na www.kniznicatrnava.sk alebo na tel. č. 033/5511782, 

 e-mail: bjakubacova@kniznicatrnava.sk 

Kategórie:  

 poézia 

 próza 
 

Vekové kategórie  

1. kategória: od 15 – 20 rokov 

2. kategória: od 21 – 40 rokov  

3. kategória: nad 40 rokov 

Trnavský samosprávny kraj  

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  

mailto:bjakubacova@kniznicatrnava.sk
mailto:bjakubacova@kniznicatrnava.sk
http://www.kniznicatrnava.sk/
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PAMÄTNÉ MEDAILY PRE KNIHOVNÍKOV 

 

Medzinárodný deň múzeí a galérií je v Trnavskom samosprávnom kraji každoroč-

ne príležitosťou na stretnutie kultúrnych pracovníkov nášho kraja. Inak to nebolo 

ani v tomto roku. 18. mája 2017 sa v Divadle Jána Palárika v Trnave zišla komu-

nita pracovníkov kultúry. Pamätnú medailu si z rúk podpredsedu TTSK Zdenka 

Čambala prebralo 37 jednotlivcov, 10 kolektívov a 6 laureátov si prevzalo Pamät-

ný list.  
 

Medzi ocenenými boli aj naše milé kolegyne Lýdia Tóthová, Marta Vargová         

a Helena Méhesová zo Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede, Zuzana Me-

sárošová z KJF v Trnave, Agáta Katonová z Galantskej knižnice v Galante, Hele-

na Pekarovičová z MsK v Hlohovci, Darina Kráľová z Univerzitnej knižnice 

UCM v Trnave a Anna Chobotová Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity.  
 

Všetkým srdečne gratulujeme! 
Zdroj: www.trnava-vuc.sk  


