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PRIPOMÍNAME SI...  

MAŠA HAĽAMOVÁ 

poetka, autorka literatúry pre mládež, prekladateľka 
Vlastným menom: Mária Pullmanová 

(* 28.08.1908 Blatnica – † 17.07.1995 Bratislava) 
 

Narodila sa v rodine turčianskeho obchodníka – 
šafraníka, ktorý istý čas žil v ázijskej časti 
predrevolučného Ruska, v Kadanke. Vyrastala 
v rusofilskom prostredí. Po maminej smrti sa 
presťahovala k jej priateľke do Starej Pazovy 
(Vojvodina). Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa 
vrátila domov a do gymnázia už chodila na 
Slovensku. Zmaturovala v roku 1924 a následne 
sa zamestnala ako úradníčka vo Vysokých 
Tatrách, kde žila spolu s manželom, lekárom 
Jánom Pullmanom do roku 1956. Po manželovej 

smrti pracovala dva roky v Martine ako redaktorka vydavateľstva Osveta. 
Od roku 1958 žila a pôsobila v Bratislave ako redaktorka vo vydavateľstve 
Mladé letá.  

Bola tiež vynikajúcou lyžiarkou a na majstrovstvách sveta na Štrbskom 
Plese v roku 1935 bola najmladšou rozhodkyňou. Máša Haľamová je 
jednou z najvýznamnejších predstaviteliek slovenskej poézie 20. storočia 
nadväzujúca na tradície slovenskej moderny. Jej dielo bolo preložené do 9 
cudzích jazykov. Už ako študentka uverejňovala preklady z ruskej poézie 
v Slovenskom denníku. Vlastnú tvorbu začala publikovať v 2. polovici 20. 
rokov v  literárnych časopisoch Slovenské pohľady, Živena, Elán, tiež 
v Novom rode a Mladom Slovensku. Veľká časť jej básní má baladický 
charakter, žánrovo nadväzujú na Kraskovu baladu neepického typu. 
Okrem ľúbostných motívov stvárňovala dojmy z tatranskej prírody, z cesty 
do Francúzska a sociálne námety pod vplyvom J. Wolkra. Sugestívne ju 
priťahoval obraz na smrť chorého Jiřího Wolkera, márne hľadajúceho 
uzdravenie v tatranskej prírode. Vo svojej básnickej tvorbe nadviazala na 
tradíciu kraskovského symbolizmu, ale často použitý voľný verš ju zblížil 
s modernými básnickými smermi, ktoré prichádzali po symbolizme. Jej 
poézia sa vyznačuje hlboko prežívanými a presvedčivo artikulovanými 
citovými zážitkami. Hľadala v nej opravdivý cit lásky nielen pre seba, ale 
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pre všetkých, a najmä pre tých, ktorým ju „tvrdé veci dňa“ nedožičili. Jej 
kvantitatívne neveľké dielo sa v kontexte medzivojnovej literatúry vyníma 
osobitným rukopisom, dôsledne rozvíjajúc domácu tradíciu symbolizmu. 
Viaceré básne zhudobnili poprední slovenskí skladatelia (napr. básne zo 
zbierky Červený mak). Maša Haľamová uverejnila niektoré svoje diela pod 
pseudonymom ,,ma.".  

Pochovaná je na Národnom cintoríne v Martine. 
 

vzdelanie: 
1919 – 1922 nižšie triedy gymnázia, Martin  
1923 – 1924 gymnázium, Bratislava  
1925 – 1928 maturita na obchodnej akadémii, Bratislava  
1929 – 1930 kurz francúzštiny na Sorbone, Paríž 

 

Pôsobenie:  
1926 – 1956 úradníčka v prijímacej kancelárii sanatória, Nový Smokovec 
1957 – 1957 – redaktorka vo vydavateľstve Osveta, Martin  
1959 – 1974 redaktorka vo vydavateľstve Mladé letá  
 

Ocenenia:  
1968 zaslúžilá umelkyňa  
1983 národná umelkyňa  
 

Poézia: Dar (1928); 
1932 Červený mak; Smrť tvoju žijem (1966);  
 

Próza pre deti a mládež:  
Svrček a mravci (1957); Mechúrik Košťúrik s kamarátmi (1962); Petrišorka 
(1965); Hodinky (leporelo) (1966); Biblické príbehy (pretlmočené od 
Olbrachta) (1968); Zabudnutý čert (pretlmočené od Drdu) (1971); 
O sýkorke z kokosového domčeka (1976); 
 

Spomienkové eseje:  
Vyznania (1988); Vzácnejšia než zlato (1988); Čriepky (ilustrované 
kresbami Mikuláša Galandu) (1993); Tatranské listy (2001) 
 

Preklady:  
Prekladala lužickosrbskú, českú a ruskú literatúru (Wolker, Olbracht, 
Majerová, Drda).  
 

Výbery z poézie:  
Básne  (1955); Dar (1964); Červený mak (1968); Komu dám svoju nehu 
(1968); Čriepky (1993); Nepokoj (1998); Milému (2003) 
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Súborné dielo:  
1957, 1972 a 1978 Básne  
Monografie a štúdie:  
Tomčík, M.: Doslov. In: Maša Haľamová: Básne. Bratislava 1955.  
Bžoch, J.: Jubileum Maše Haľamovej. In: Kontakty, Výber statí 
o literatúre, Slovenský spisovateľ 1970.  
Rúfus, M.: Tento takzvaný doslov. In: Maša Haľamová: Básne. Bratislava 
1972, s. 127 – 131.  
Tomčík, M.: Básnické retrospektívy. Bratislava 1974, s. 215 – 220.  
Masárová, J.: Maša Haľamová (Personálna bibliografia). Martin 1978.  
Pišút, M.: Lyrický triptych Maše Haľamovej. Slovenské pohľady 1978, č.8.  
Poliak,J.: Rozhovory o literatúre pre mládež. Bratislava 1978, s.158– 160.  
Šmatlák, S.: Poézia ako dar srdca, ktoré bolo (kedysi) ľuďom nepotrebné. 
In: Romboid 1978, č. 8.  
Ondrejková, A.: Doslov. In: Maša Haľamová: Smrť tvoju žijem. Bratislava 
1982.  
Bartko, M.: Poézia prostoty. Bratislava 1983.  
Mikula, V.: Slovník slovenských spisovateľov, 2000.  
Šikula, V.: Išli tri panenky z Turca. In: Šikula, V.: Požehnaná taktovka, 
Bratislava 2003, s. 135 – 136.  
Bžoch, J.: Generačná vzdialenosť a iná poetika, SME 22. 5. 2003. 
  zdroj: www.osobnosti.sk 
 

ROGER MARTIN DU GARD 

Francúzsky románopisec 
(23.3.1881 Neuilly-sur-Seine Francúzsko – 23. 8.1958 Belleme 

Francúzsko) 
 

Narodil sa na parížskom predmestí v rodine 
prosperujúceho právnika, matka pochádzala 
z rodiny burzového makléra. Navštevoval dve 
najlepšie parížske lýceá a potom študoval na École 
des Chartes históriu. Absolvoval v roku 1906 ako 
archivár – paleograf. V nasledujúcom roku sa 
oženil, ale manželstvo skoro stroskotalo. S bývalou 
manželkou sa súdili o jediné dieťa a nakoniec sa 
vydala za Martin du Gardovho najlepšieho 
priateľa, staršieho o 25 rokov. Počas prvej 
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svetovej vojny slúžil v motorizovanej transportnej divízii na fronte a potom 
bol krátko zamestnaný v divadle. Unavený parížskym životom sa usadil na 
statku Le Tertre neďaleko Belleme v Normandii. Počas druhej svetovej 
vojny utiekol do Nice, kde strávil vojnové roky.  

Martin du Gard bol ako človek vo vnútri vášnivý a zároveň puritánsky 
pedantný, preto bol ako autor na seba veľmi náročný. Ako vyplýva z jeho 
korešpondencie, stanovil si tak vysoký štandard, že spálil rukopisy 
niekoľkých dokončených diel. Jeho životnú dráhu a literárnu tvorbu veľmi 
ovplyvnila Tolstého románová epopeja Vojna a mier, ktorú čítal ako 17-
ročný. Štúdium v ňom upevnilo zmysel pre historickú pravdu a vedeckú 
presnosť. Podľa vlastnej mienky nebol príjemný muž, a v melancholickej 
nálade si dokonca myslel, že ako románopisec, i napriek úspechu, prišiel 
o generáciu neskôr, pretože nevynikal literárnou finesou. Snažil sa 
o objektívnosť: mal by čitateľom sprostredkovať materiálny svet, miesta, 
ľudí, veci, zobrazené presne, a vo svojej podstate, s čírou priehľadnosťou 
ako v Tolstého diele. Často proti sebe staval dva odlišné charaktery a na 
ich konflikte študoval filozofické a náboženské problémy, pričom používal 
netradičnú techniku striedania dialógu a historickej dokumentácie. Po 
dvoch málo významných románoch vydaných vlastným nákladom na seba 
upozornil pozoruhodným dielom Jean Barois (1913), ktorého 
nakladateľom sa stal priateľ zo školy Gaston Gallimard na odporučenie 
Andrého Gida, ktorý sa stal Martin du Gardovým blízkym priateľom. Vo 
fiktívnom obraze Dreyfusovej aféry opísal myšlienkový spor liberálnych 
názorov a rímsko-katolíckej viery protagonistu, novinára. Po mladistvej 
vzbure proti náboženstvu Barois speje v starobe k viere, aj keď umiera 
rozpoltený. Naproti tomu jeho protipól Luce si podrží liberálny postoj do 
konca. Na začiatku dvadsiatych rokov sa Martin du Gard stal členom 
literárneho krúžku okolo Nouvelle Revue Francaise, kam patrili Gide či 
herec a režisér Jacques Copeau (1879-1941), skoro však Paríž opustil a od 
roku 1922 začal vydávať svoje celoživotné dielo, 11 – zväzkový román Les 
Thibaults (1922 – 1940, Rodina Thibaultovcov). Monumentálny obraz 
degenerácie spoločnosti pred výbuchom prvej svetovej vojny sleduje dve 
meštianske rodiny, katolícku a protestantskú. Hlavnými postavami sú 
Jacques Thibault, revolučný socialista, a jeho brat Antoine, karteziánec 
veriaci v postupné zmeny. Jacgues a Antoine sú ľudsky protikladné 
osobnosti, prvý je nepokojný, druhý kľudný. Prvé dva diely sa sústreďujú 
na ich konflikt. Obaja nedokážu vidieť znamenia približujúcej sa vojny. 
Jacques je po vypuknutí bojov zúfalý a snaží sa rozbehnutý mechanizmus 
smrti zastaviť nezmyselným činom: zhadzuje z lietadla pacifistické brožúry 
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a po havárii je zastrelený ako vyzvedač. Antoina postihne plynový útok 
a jeho zdravie sa rýchlo zhoršuje. Svoje úvahy zaznamenáva v denníku 
a nakoniec spácha samovraždu. Zranenie pri automobilovej nehode v roku 
1931 prinútilo autora prehodnotiť plány pre zvyšok diela. V záverečnom 
trojdielnom L´Été 1914 (1936, Leto 1914) a Épiloque (1940, Epilóg) 
preferoval dokumentárny popis a zmenil ťažisko príbehu z prvoplánovej 
psychologickej štúdie k historickému popisu udalostí, ktoré viedli k vojne. 
Prekračuje rámec rodinných vzťahov a dospieva stále k širším, obecne 
platným záverom o zlyhaní francúzskych socialistov v roku 1914 
a príčinách katastrofy v prvých týždňoch po vypuknutí vojny. Posledným 
veľkým románom je nedopísaný Le Lieutenant-colo-nel de Maumort 
(Podplukovník de Maumort), ktorého koncepciu niekoľkokrát zmenil. 
Rozprávačom je vojak a predstavuje svoj život a lásky od detstva do 
druhej svetovej vojny. Vyšiel až v roku 1983. Okrem románov písal tiež 
divadelné hry, ako frašku z dedinského prostredia Le Testament du 
Pere Leleu (Závet otca Leleua), ktorá vznikla v roku 1914, ale vyšla až 
v roku 1920, a drámu Un Taciturne (1932, Mlčanlivý). Cenné sú jeho 
eseje o blízkom priateľovi Noter sur André Gide (1951, Poznámky 
o André Gidovi) a ich zobrané listy Correspondance vydané v roku 1968, 
Souvenirs autobiographiques et littéraires (1955, Spomienky 
autobiografické a literárne), a autorova korešpondencia Correspondance 
générale (1980). Literárna história považuje Martin du Garda za 
dôstojného nástupcu Balzaca a zaraďuje ho ako tvorcu diel, ktoré 
dokumentovali stav spoločnosti vo Francúzsku pred prvou svetovou 
vojnou a na jej začiatku, k veľkým kritickorealistickým zjavom.  
 Martin du Gard, Roger. In: Kronika Nobelových  
 cien. Praha, Euromedia Group k.s. – Knižný klub  
 2004. S. 487-488. 
 

Z REGIONÁLNEJ KARTOTÉKY ...  

JUDITA ZELMANOVÁ 
30.7.1948 Veľké Úľany – 21.3.1991 Piešťany 

knihovníčka, prekladateľka 
Štúdium absolvovala na Katedre knihovedy a vedeckých informácií 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1971-
1972 pôsobila v Okresnej knižnici v Galante, potom na rôznych úsekoch 
Knižnice Jurja Fándlyho v Trnave, najdlhšie ako vedúca Odboru služieb 
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čitateľom. Bola zakladateľkou čitateľských letných táborov pre deti 
a mládeža metodičkou pre knižnice v okrese Trnava. Prekladala 
z maďarského, poľského, ruského, nemeckého a hebrejského jazyka. 
  In: Regionálne kartotéka Galantskej 
knižnice 
 

Úmrtia osobností literatúry v 1. polroku 
2008 

Ani v tomoto roku nás neobišli nečakane smutné udalosti, ktorými sú 
úmrtia významných osobností literárneho sveta. Svet literatúry prišiel o tri 
pozoruhodné osobnosti, ktoré dokázali svoju výnimočnosť pri práci 
s písaným slovom. 

Rudolf Čižmárik 
18.7.1949 Šoporňa – 10.3.2008 Bratislava 

Básnik, prozaik, publicista, prekladateľ a novinár 
Rudolf Čižmárik zomrel vo veku päťdesiatosem rokov. Písal o láske, 

rodine, inšpirovalo ho výtvarné i hudobné umenie. Písal eseje, úvahy 
i portréty. Maturoval na chemickej priemyslovke v Bratislave, potom 
študoval slovenský jazyk a estetickú výchovu na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského. Pracoval v Československom rozhlase, v Pravde 
a v Tlačovej agentúre SR. 

Debutoval v roku 1970 zbierkou Kamenné úžasy, nasledovali zbierky 
Krehká (1973), Stvorenie sveta (1977), Hrdličky (1974), Stvorenie sveta 
(1977), Variácie (1980), Umývanie vody (1985), Obyčajný život (1986), 
Obojstranný zápal sŕdc (1988), Horiaca ruža - Die brennende Rose (1995–
vyšla dvojjazyčne), Vôňa tela, vôňa slov (1999). Písal aj prózu - Pres 
a stres (1997), Portrét pekára (1982), V Gaštanovom hájiku (1976). 
S Jozefom Staviščákom napísali knihu o živote v cudzineckej légii Patria 
nostra, partia ostrá.  

Ján Johanides 
18.8.1934 Dolný Kubín – 5.6.2008 Šaľa 

Prozaik, literárny a divadelný kritik 
Ján Johanides zomrel v šalianskej nemocnici vo veku 74 rokov.  
Študoval dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave, štúdium nedokončil a pracoval potom v rôznych 
zamestnaniach. Prevažne sa však venoval literárnej tvorbe. Od roku 1972 
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žil v Šali. Patril k najvýraznejším osobnostiam súčasných slovenských 
spisovateľov. V prvom období svojej tvorby (1963-1966) do ktorého patria 
zbierky Súkromie (1963), Podstata kameňolomu (1965) a Nie (1966), sa 
inšpiroval vtedajšími literárnymi a filozofickými prúdmi, akými boli 
existencializmus (Sartre, Camus) a módny prúd "nového románu". 

Po desaťročnom odmlčaní mu vyšli zbierky Nepriznané vrany (1978), 
Balada o vkladnej knižke (1979), Marek koniar a uhorský pápež (1983), 
Slony v Mauthausene (1985), Pochovávanie brata (1987), Najsmutnejšia 
oravská balada (1988), Previesť cez most (1991), Zločin plachej lesbičky, 
Holomráz (1991), Krik drozdov pred spaním (1991), Kocúr a zimný človek 
(1994), Trestajúci zločin (1995), Nositeľ čarodejného nosorožca (1997), 
Dívaj sa do modrých očí Londýna (2000), Nepriestrelná žena (2002).  
Z esejistickej tvorby sú známe Identita v kríze (1995) a Rembrandt 
(1996), ktorá vyšla paralelne vo francúzštine a slovenčine.  

Jeho dielo sa prekladalo do mnohých jazykov – nemčiny, francúzštiny, 
angličtiny, nórčiny, češtiny, poľštiny, ukrajinčiny, maďarčiny. 

Čingiz Ajtmatov 
12.12.1928 Scheker, Kirgizsko – 10.6.2008 Norimberg, Nemecko 

Spisovateľ, ktorý je známy najmä ľúbostnou novelou Džamila 
a ďalšími prácami, napríklad Zbohom Guľsary, Biela loď, Labute nad 
Issyk-Kuľom alebo Výstup na Fudžijamu. Na medzinárodnú scénu stúpil 
v roku 1958 novelou Džamila, ktorú napísal ako záverečnú prácu na 
Moskovskom literárnom inštitúte Maxima Gorkého. V 70. rokoch prestal 
písať výlučne v duchu socialistického realizmu. Čitateľovi otvoril 
fascinujúci svet, pretože používal mýtické citáty zo svojej kirgizskej 
domoviny. Do prác zahrnul aj sociálne konflikty a politické témy. Hlavnou 
myšlienkou väčšiny jeho diel sú ľudské problémy a vplyv politiky na 
súkromný život. Mnohé diela boli vydané kirgizsky a rusky, on sám sa 
venoval prekladaniu diel kirgizských autorov do ruštiny. Prvé poviedky 
začal Ajtmatov vydávať od roku 1952. Okrem novely Džamila, aj jeho 
ďaľšia tvorba upútala pozornosť výraznými postavami a závažným 
morálnym posolstvom. Ajtmatovove diela získali svetový ohlas a boli 
preložené do mnohých jazykov. Možnosti umeleckého zachytenia 
skutočnosti rozšířil Ajtmatov použitím starých ľudových legiend a mýtov 
prelínajúcich sa s realistickým príbehom.  

Okrem spisovateľskej práce pôsobil niekoľko rokov aj ako veľvyslanec 
v zahraničí. Zomrel vo veku 79 rokov na následky ťažkého zápalu 
pľúc. 
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Z NAŠICH KNIŽNÍC ...  

Knižnica nie len o čítaní 
Rovnako ako po minulé roky, aj v tomto roku organizuje Galantská 

knižnica sériu podujatí pre členov knižnice ako aj pre širokú verejnosť. Pri 
zostavovaní plánov podujatí sme nezabudli na žiadnu vekovú kategóriu ani 
na rozmanitosť akcií. Návštevníci podujatí sa môžu stretnúť s rôznymi 
známymi osobnosťami z kultúrnej oblasti, ako napríklad Katarínou 
Brychtovou, Jurajom Sarvašom, Jánom Uličianskym, Tomášom Janovicom. 
Z oblasti politického života k nám na besedu zavítajú europoslanci Monika 
Flašíková-Beňová a Árpad Duka-Zólyomi. 

V rámci cyklu „Ženský hlas“ sme 14.marca 2008 privítali známu 
herečku a moderátorku Katarínu Brychtovú. Moderátorka 
najsledovanejšieho programu STV Pošta pre Teba nám porozprávala 
o svojej knihe Pošta pre vás, ktorá je o zákulisí programu, o tom, ako 
vzniká, o nakrúcaní, kuriozitách. Autorka sa v nej vracia k najsilnejším 
príbehom, o ktorých píše vlastnými očami, píše o tom, ako sa ľudia 
správali mimo kamier a čo je s ich životmi dnes.  

Ani v tomto roku sme nezabudli na obyvateľky Domu sociálnych 
služieb Patria v Galante, pre ktoré sme pri príležitosti Dňa matiek pripravili 
pútavý kultúrny program. Osviežením podujatia boli drobné darčeky, ktoré 
venoval sponzor podujatia kvetinárstvo IRIS Galanta.  

Medzi už tradičné 
podujatia pre deti patrí 
Večer s Andersenom 
(14.3.2008) na ktorom sa 
zúčastnilo 35 detí. 
Pracovníčky Galantskej 
knižnice pre nich pripravili 
zaujímavý program, 
ktorého súčasťou bolo aj 
divadelné predstavenie 
a rôznorodé aktivity. 
Podujatie má už svoju 
tradíciu a je zamerané na 

zvýšenie záujmu detí o literatúru a čítanie. Rovnako pútavým podujatím 
pre deti bolo aj literárne pásmo z tvorby Kristy Bendovej pod názvom 
Osmijankove rozprávky (14.4.2008), ktoré bolo zorganizované k 85. 



 9

výročiu spisovateľkinho narodenia. Výtvarné práce, ktoré deti na podujatí 
vytvorili tvoria stálu výstavu vo vestibule Galantskej knižnice. V rámci 
Tvorivých dielní (9.5.2008) deti pripravovali milé prekvapenie pre svoje 
mamičky k ich sviatku. Galantská knižnica touto aktivitou zároveň vyjadrila 
aj svoje poďakovanie mamičkám našich malých čitateľov, ktoré vedú 
svoje deti ku kladnému vzťahu ku knihám a čítaniu.  

Pre študentov stredných 
škôl sme pripravili poetické 
pásmo o živote a diele 
významného slovenského 
básnika Jána Smreka, pri 
príležitosti 110. výročia jeho 
narodenia. Podujatie 
uvádzal a recitoval Juraj 
Sarvaš, známy slovenský 
herec, scenárista, režisér 
a zároveň osobný priateľ 
básnika. Ich osobné 
stretnutia v kaviarničkách 
a uličkách Starého mesta 

Bratislavy, poznanie života a prostredia v ktorom básnik tvoril, 
v kombinácii s osobnosťou Juraja Sarvaša a jeho nenapodobiteľnou 
formou pretlmočenia týchto zážitkov a skúseností publiku, umožnili 
vytvoriť veľmi príjemnú a inšpiratívnu atmosféru.  

Do konca tohto roka pripravujeme ďalšie zaujímavé podujatia, 
napríklad stretnutie s populárnym spisovateľom, textárom a dramatikom 
Tomášom Janovicom, stretnutie so známym spisovateľom pre deti Jánom 
Uličianskym, hlasné čítanie dospelých a detí pod názvom „Kniha v tráve“ 
alebo prednášku o živote a diele Ludwiga van Beethovena. Pokračovať 
budú tiež prednášky pre študentov stredných škôl Tolerancia 2. 
Informácie o aktuálnych podujatiach sú pravidelne zverejňované na našej 
webovej stránke www.galantskakniznica.sk  
 -ig- 
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MODERNIZÁCIA INTERIÉRU ČITÁRNE A ŠTUDOVNE 
Čitáreň a študovňa Galantskej knižnice vznikla v roku 1991 a počas celej 
svojej existencie tvorí najnavštevovanejšiu časť knižnice. I napriek tomu, 
že je takpovediac „najmladším“ oddelením, prešla najintenzívnejšími 
zmenami v oblasti rozsahu a kvality poskytovaných služieb. Počas obdobia 
svojej existencie si našla už svojich stálych používateľov, ktorí využívajú 
kvalitne vybudovaný príručný fond náučnej literatúry, prístup k externým 
zdrojom prostredníctvom internetu, prípadne strávia voľný čas pri čítaní 
svojich obľúbených periodík.  

Dobrý dojem z návštevy 
čitárne a študovne mohlo 
návštevníkovi narušiť 
snáď už len prostredie. 
Finančné zabezpečenie 
knižnice neumožňovalo 
v minulosti pristúpiť ku 
komplexnejšiemu riešeniu 
interiéru. Jednotlivé 
oddelenia boli 
zariaďované spravidla 
starším nábytkom, ktorý 
sa podarilo získať 
z rôznych inštitúcií. Vďaka 

ústretovosti Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom 
Galantskej knižnice, podarilo sa získať finančné prostriedky, ktoré 

umožňujú postupnú 
modernizáciu priestorov. 
Povaha, rozsah služieb 
ako i vysoká návštevnosť 
oddelenia bola impulzom 
pre vedenie knižnice 
začať modernizáciu 
práve v čitárni a 
študovni. V priebehu 
rokov 2006 a 2007 sa 
zrealizovalo niekoľko 
interiérových úprav ako 
výmena regálov 
a podlahovej krytiny, 
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výmena okien a zariadenia určeného pre používateľov čitárne. V tomto 
roku je naplánovaná výmena okien a regálov v multimediálnej časti 
oddelenia. O bezpečnosť pracovníkov a návštevníkov oddelenia sa bude 
starať kamerový bezpečnostný systém, inštalácia ktorého bude 
zrealizovaná v priebehu 2 – 3 mesiacov.  
Našou snahou je, i napriek priestorovým obmedzeniam, vytvoriť pre 
používateľov prívetivé a estetické prostredie, v ktorom môžu získať 
množstvo informácií a poznatkov, alebo príjemne stráviť svoj voľný čas.  
 -ig- 
 
 

ZAUJÍMAVOSTI...  

Najkrajšia kniha o Slovensku 
V Banskej Bystrici vyhodnotili prvý ročník súťaže fotografických 

i obrazových kníh a iných propagačných materiálov o Slovensku, ktoré 
vydali v minulom roku.  

Až 57 rôznych polygrafických materiálov rozdelili organizátori do 5 
hlavných kategórií. Odborná porota zložená z grafikov, fotografov, 
publicistov, polygrafov a expertov v kulturológii mala najviac práce 
s obrazovými publikáciami a monografiami.  

V kategórii kniha o obci zvíťazila publikácia Nový Tekov. Z kníh 
o mestách porota ocenila tri knihy, ktoré vydali mestské úrady Bojnice, 
Liptovský Mikuláš a Malacky. V kategórii regiónov vyhlásili za najkrajšiu 
knihu Žilinský samosprávny kraj a z firiem, ktoré vytvorili knihy 
o Slovensku, boli úspešné Lesy SR, š.p. s titulom Lesy a ľudia. 

V celkovom hodnotení Najkrajšia kniha o Slovensku za rok 2007 
dostala ocenenie ojedinelá, reprezentačná a obrazová publikácia Nad 
Slovenskom.  

Autori diela - slovenskí fotografi Vladimír Bárta a Vladimír Bárta ml. 
vytvorili knihu výlučne zo svojich leteckých fotografií. Je to rozsiahle, 
unikátne dielo, ktoré v novodobej histórii Slovenskej republiky bolo vydané 
po prvý raz. Publikácie budú po Banskej Bystrici vystavovať v 10 mestách 
SR. 
 Zdroj: http://dromedar.zoznam.sk 
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Návrat k alchýmii 
V Britskej knižnici, ktorej fondy sa pravidelne doplňujú už viac než 250 

rokov a v ktorých sa v súčasnosti nachádza takmer 14 miliónov kníh, 
odnedávna poskytujú návštevníkom nezvyčajnú atrakciu. V jeden deň 
v týždni sústreďujú 50 pracovníkov tamojšieho reštauračného oddelenia 
v osobitnej klimatizovanej miestnosti, kde je iba denné svetlo. Tam priamo 
pred zrakmi verejnosti reštaurujú poškodené a opotrebované historické 
knihy, pričom používajú nielen najmodernejšie technológie vrátane 
laserov, ale aj dávne postupy a materiály vrátane tých, ktoré kedysi 
používali alchymisti.  
 In: Knižnica. – Roč. 8, č. 10 (2007), s. 40 

Najobľúbenejšie knihy v USA 
Nedávno uverejnené výsledky internetového prieskumu čítania v USA, 

ktorý na vzorke 2.513 dospelých osôb uskutočnila agentúra Harris Poll, 
hovoria, že najpopulárnejšou knihou v tejto krajine je Biblia. Na ďalších 
miestach muži uvádzali Tolkienovho Pána prsteňov a ženy zasa M. 
Mitchellovej Odviate vetrom. Na ďalšie miesta sa podľa vyjadrení 
respondentov vo veku 18 – 31 rokov radili príbehy J.K.Rowlingovej 
o Harry Potterovi, 32 – 43 roční uvádzali príbeh Stephena Kinga Stojan 
(The Stand) a dielo Dana Browna Anjeli a démoni. Spomínaný prieskum 
zároveň ukázal, že čitateľské preferencie dospelých obyvateľov USA sa 
mierne líšia podľa regiónov, príslušnosti k etnickým skupinám a podľa 
sympatií k politickým stranám. Do prvej desiatky najobľúbenejších 
literárnych diel sa zaradili ešte tieto diela: Da Vinciho kód Dana Browna, 
Nezabíjajte vtáčika Harper Leeovej, Atlas pokrčil plecami Ayn Randovej 
a Kto chytá v žite J. D. Salingera.  
  In: Knižnica. – Roč. 9, č. 4 (2008), s. 35 

Bejrút ako ďalšie svetové mesto knihy 
Hlavným svetovým mestom knihy na rok 2009 sa stal po Dillí 

a Amsterdame na základe rozhodnutia UNESCO libanonský Bejrút. 
Príslušný výbor tejto celosvetovej organizácie takýmto spôsobom ocenil 
prínos hlavného mesta Libanonu v pôsobení na zmýšľanie čitateľov 
a zohľadnil multikultúrny charkater Bejrútu, tolerantnosť a dialóg medzi 
kultúrami, ktoré sa v tomto meste presadzujú.  
  In: Knižnica. – Roč. 8, č. 7 (2007), s. 38 
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BIBLIOGRAFICKÁ ČASŤ 

Výročia v 2. polroku 2008 
Júl 
2.7.1778 + Jean-Jacques ROUSSEAU, francúzsky spisovateľ 
3.7.1883 * Franz KAFKA, český spisovateľ píšuci nemecky 
6.7.1893 + Guy de MAUPASSANT, francúzsky novelista, románopisec 
10.7.1918 * James ALDRIDGE, anglický prozaik 
14.7.1903 * Irving STONE, americký spisovateľ 
17.7.1943 * Peter ANDRUŠKA, slovenský prozaik a básnik 
19.7.1893 * Vladimír Vladimirovič MAJAKOVSKIJ, ruský básnik, dramatik 
28.7.1928 * John ASHBERY, americký básnik 
29.7.1793 * Ján KOLLÁR, popredný predstaviteľ preromantickej poézie 
30.7.1818 * Jane Emily BRONTËOVÁ, anglická spisovateľka 
 

August 
3.8.1928 * Cécile AUBRYOVÁ, francúzska spisovateľka 
3.8.1863 * Géza GÁRDONY, maďarský spisovateľ 
9.8.1993 + Ján ŠTIAVNICKÝ, slovenský prozaik 
18.8.2003 + Mária JANČOVÁ, slovenská prozaička, poetka 
20.8.1908 + Gustáv Zechenter LASKOMERSKÝ, slovenský spisovateľ 
22.8.1958 + Roger Martin DU GARD, francúzsky spisovateľ (NC 1937) 
25.8.1938 * Frederick FORSYTH,  britský autor bestselerov 
28.8.1908 * Maša HAĽAMOVÁ, slovenská poetka, prozaička, prekladateľ 
29.8.1908 * Robert MERLE, francúzsky románopisec, dramatik, preklad. 
30.8.1903 * Jožo NIŽNÁNSKY, slovenský prozaik, básnik, prekladateľ 
31.8.1908 * William SAROYAN, americký prozaik a dramatik 
 
September 
1.9.1748 + Samuel HRUŠKOVIC, slovenský náboženský spisovateľ 
2.9.1973 + John Ronald Reuel TOLKIEN, anglický spisovateľ 
3.9.1883 + Ivan Sergejevič TURGENEV, ruský spisovateľ 
9.9.1898 + Stéphane MALLARMÉ, francúzsky básnik, esejista 
9.9.1828 * Lev Nikolajevič TOLSTOJ, ruský spisovateľ 
19.9.1908 * Mika Toimi WALTARI, fínsky prozaik 
20.9.1863 + Jacob GRIMM, nemecký spisovateľ 
20.9.1943 * Anton BALÁŽ, slovenský prozaik 
20.9.1878 * Upton Beal SINCLAIR, americký spisovateľ 
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24.9.1973 + Pablo NERUDA, čílsky básnik (NC 1971) 
26.9.1888 * Thomas S ELIOT, anglický básnik a dramatik (NC 1948) 
28.9.1803 * Mérimée PROSPER, francúzsky prozaik a dramatik 
 

Október 
3.10.1933 * Ján BEŇO, slovenský prozaik 
5.10.1713 * Denis DIDEROT, francúzsky prozaik, dramatik, teoretik  
7.10.1913 + Ľudovít Vladimír RIZNER, slovenský spisovateľ 
10.10.1913 * Claude SIMON, francúzsky spisovateľ (NC 1985) 
11.10.2003 + Ján ANDEL, slovenský básnik, prozaik 
15.10.1923 * Italo CALVINO, taliansky spisovateľ 
16.10.1888 * Eugene Gladstone O´NEILL, americký dramatik (NC 1936) 
18.10.1888 * Martin RÁZUS, slovenský básnik a prozaik 
23.10.1933 * Ján LENČO, slovenský spisovateľ 
 

November 
6.11.1973 + Valentín BENIAK, slovenský básnik a prekladateľ 
7.11.1913 * Albert CAMUS, francúzsky spisovateľ (NC 1957) 
8.11.1953 + Ivan Alexejevič BUNIN, ruský prozaik, básnik, prekladateľ 
9.11.1918 + Guillaume APOLLINAIRE, francúzsky básnik a dramatik 
9.11.1818 * Ivan Sergejevič TURGENEV, ruský spisovateľ 
15.11.1933 * Jaroslava BLAŽKOVÁ, slovenská prozaička žijúca v Kanade 
20.11.1858 * Selma LAGERLÖFOVÁ, švédska prozaička (NC 1909) 
23.11.1763 + Abbé PRÉVOST, francúzsky prozaik 
24.11.1938 + Ferenc MARTOS, maďarský spisovateľ 
25.11.1968 + Upton Beal SINCLAIR, americký spisovateľ 
26.11.1968 + Stefan ZWEIG, rakúsky spisovateľ 
27.11.1953 + Eugene Gladstone O´NEILL, americký dramatik (NC 1936) 
27.11.8 pnl + Flaccus Quintus HORATIUS, rímsky lyrik 
 

December 
9.12.1608 * John MILTON, anglický básnik, pamfletista 
10.12.1928 * Milan RÚFUS, slovenský básnik, esejista, prekladateľ 
11.12.1958 + Hana GREGOROVÁ, slovenská prozaička 
12.12.1918 * Štefan ŽÁRY, slovenský básnik, prozaik, prekladateľ 
12.12.1928 * Čingiz AJTMATOV, kirgizský prozaik 
14.12.1503 * NOSTRADAMUS, francúzsky prozaik, astrológ 
16.12.1898 * Ján SMREK, slovenský básnik a prekladateľ 
17.12.1908 * Ferdinand GABAJ, slovenský prozaik 
17.12.1903 * Erskine CALDWELL, americký prozaik 
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19.12.1848 + Jane Emily BRONTËOVÁ, anglická spisovateľka 
19.12.1863 * Ján ČAJAK, slovenský prozaik 
20.12.1968 + John Ernst STEINBECK, americký spisovateľ (NC 1962) 
21.12.1958 + Lion FEUCHTWANGER, nemecký románopisec a dramatik 
22.12.1943 * Štefan MORAVČÍK, slovenský prozaik 
24.12.1863 + William Makepeace THACKERAY, anglický románopisec 
24.12.1798 * Adam MICKIEWICZ, poľský básnika dramatik 
25.12.1908 * Mária JANČOVÁ, slovenská prozaička, poetka 
25.12.1938 + Karel ČAPEK, český spisovateľ 
25.12.1953 + Július BARČ-IVAN, slovenský dramatik a prozaik 
1493 * Ján SILVÁN,  slovenský renesančný básnik 
 

 

Edičná činnosť Galantskej knižnice v roku 2007 
 

Gálusová, Ivana: štatistický prehľad činnosti verejných knižníc v okrese 
Galanta za rok 2007 
Gálusová, Ivana: Knihovnícky obzor č. 1/2007 a č. 2/2007 
Brezinová, Katarína: Pod lupou č. 1/2007 
 

Bibliografie 
Kontárová, Judita: Galéria galantských osobností 
Fajnorová, Zuzana: Jerguš Ferko (1956 – 2001). Personálna bibliografia. 
Kontárová, Judita: Bibliografia novín a časopisov  
 

Bibliografické letáky: 
• Rok Jozefa Miloslava Hurbana 
• Jubilejný rok Zoltána Kodálya 
• Jubileumi Kodály-év (maďarský preklad) 
 
GALÉRIA GALANTSKÝCH OSOBNOSTÍ – náš „skromný darček“ mestu 
Galanta, ktoré oslávilo v minulom roku 770. výročie prvej písomnej 
zmienky. Je to biografický slovník, ktorý obsahuje 147 hesiel. Sú do nej 
zaradené nežijúce osobnosti, ktoré sa podieľali na rozvoji politického, 
kultúrneho, spoločenského a hospodárskeho života Galanty, alebo sa iným 
spôsobom pričinili k šíreniu jej dobrého mena. Osobné heslá sú radené 
abecedne, obsahujú priezvisko a meno, dátum a miesto narodenia, či 
úmrtia, základné životopisné údaje s dôrazom na životopisné hľadisko. 
Nakoľko slovník má charakter informačného materiálu, literatúra 
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o osobnosti je uvedená v zozname použitých prameňov. Kvôli ľahšej 
orientácii je doplnený registrom menným a registrom osobných 
charakteristík. Bibliografický slovník zostavila Judita Kontárová. Recenziu 
z pera PhDr. Anny Jónásovej si môžete prečítať v Galantských novinách č. 
1/2008, s. 7. 
 
JERGUŠ FERKO (1956 – 2001) – personálna bibliografia Jerguša 
Ferka, slovenského novinára, publicistu a prozaika, ale aj športovca 
a dlhoročného trénera džuda (trojnásobný majster Bratislavy) – bola 
zostavená pri príležitosti jeho nedožitých 50. narodenín a 5. výročia 
úmrtia. Obsahuje stručné životopisné údaje, súpis novinových článkov 
a literárnej tvorby, recenzie na jeho diela a nekrológy v rozmedzí rokov 
1982 – 2004. Bibliografiu uzatvára menný register. Zostavovateľkou je 
Zuzana Fajnorová. Korene Jerguša Ferka siahajú do Košút: Jeho matka, 
Hana Ferková rod. Strýčková (redaktorka, prekladateľka) je rodáčkou tejto 
obce. A tu našiel Jerguš Ferko aj miesto svojho posledného odpočinku. 
Miestna organizácia Matice slovenskej s príspevkom Nadácie Matice 
Slovenskej mu odhalila na kultúrnom stredisku pamätnú tabuľu.  
 
BIBLIOGRAFIA NOVÍN A ČASOPISOV – je to v poradí už štvrtý 
registrujúci súpis, zostavený pracovníčkami Galantskej knižnice. Obsahuje 
regionálnu periodickú tlač vychádzajúcu na území okresu Galanta za roky 
2002 – 2006. Sú do nej zaradené regionálne noviny a časopisy, 
bibliografie, spravodajcovia, bulletiny, programové mesačníky kultúrnych 
zariadení, ktoré niekedy nespĺňajú celkom kritériá novín a časopisov. Je 
rozdelená do dvoch častí: prvá obsahuje periodickú tlač vychádzajúcu na 
území okresu Galanta (I.A) a nadregionálne časopisy, ktoré síce 
nevychádzajú na našom území, ale sa ho obsahovo týkajú (I.B). Heslá sú 
radené abecedne podľa názvu periodika. V druhej časti sú registre: 
register redaktorov, register vydavateľov a vydavateľstiev, miestopisný 
a predmetový register. Slúži ako základný informačný prameň každému 
záujemcovi o túto problematiku. Súpis zostavila Judita Kontárová. 
 Judita Kontárová 
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