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Verejné knižnice okresu Galanta v roku 2009 

1. Sieť knižníc 
Sieť knižníc v galantskom regióne sa oproti roku 2008 nezmenila. 

V regióne evidujeme 33 verejných knižníc a 2 pobočky. V roku 2009 
boli evidované 4 stagnujúce knižnice. Obecná knižnica v Čiernom Brode 
a Veľkej Mači nevykonávali činnosť z personálnych dôvodov, Obecná 
knižnica v Pustých Sadoch z priestorových dôvodov. Obecná knižnica 
v Pustých Sadoch je stagnujúca už dlhodobo. Nevhodné priestorové 
podmienky sú príčinou poškodenia a znehodnotenia knižničného fondu, 
preto zriaďovateľ uvažuje o zrušení knižnice. Obec Jánovce uvádza ako 
dôvod stagnácie prevádzkové dôvody. 

Knižnice spolu 33 
z toho 

• regionálne knižnice 1 + 2 pobočky 
• mestské knižnice 2 
• obecné s profesionálnym prac. 6 
• obecné s neprofesionálnym prac. 24 

2. Knižničný fond 
V roku 2009 tvorilo knižničný fond verejných knižníc v galantskom 

regióne spolu 371.491 zväzkov, čo predstavuje oproti 
predchádzajúcemu roku nárast o 1.362 zväzkov (0,37%). Mierny 
pokles fondu zaznamenala Galantská knižnica (-17), v ostatných typoch 
knižníc prišlo k nárastu fondu.  

 
 KJ spolu rozdiel % 09/08 KJ/obyv. KJ/čit. 
Galantská knižn. 87.556 -17 99,98 5,40 30,12 
Mestské knižnice 79.752 +92 100,11 3,53 40,42 
Prof. knižnice 74.093 +709 100,97 3,27 73,87 
Neprof. knižnice 130.090 +578 100,45 4,87 85,25 
SPOLU 371.491 +1.362 100,37 4,21 50,14 

 
Z celkového počtu knižničných jednotiek tvorí najväčšiu časť beletria 

pre dospelých (48,38%). Najmenší podiel predstavuje náučná literatúra 
pre deti a mládež. 
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 KJ spolu rozdiel % 09/08 % z fondu 
Odborná lit. pre dosp 73.515 +196 100,27 19,79 
Krásna lit. pre dosp 179.723 +897 100,50 48,38 
Odborná lit. pre deti 19.176 -37 99,81 5,16 
Krásna lit. pre deti 99.077 +106 100,11 26,67 

 
Prírastky KF predstavovali 3.736 KJ, čo je oproti roku 2008 pokles 

o 879 KJ (-23,53%). Nárast prírastkov v minulom roku zaznamenali len 
v sieti profesionálnych knižníc. Najvýraznejší pokles zaznamenala 
v prírastkoch Galantská knižnica (-45,22%). V roku 2009 z celkového 
počtu prírastkov bolo kúpou získaných 2.796 knižničných jednotiek 
(74,84%), čo predstavuje pokles oproti roku 2008 o 823 KJ.  

 
 prírastok rozdiel 09/08 prír./obyv. prír./čit. 
Galantská kn 1.236 -559 68,86 0,08 0,43 
Mestské kniž 942 -79 92,26 0,04 0,48 
Prof. knižn 758 +158 126,33 0,03 0,76 
Neprof. kniž 800 -399 66,72 0,03 0,52 
SPOLU 3.736 -879 80,95 0,04 0,50 

 

3. Výpožičky a služby 
V roku 2009 bolo zaznamenaných spolu 299.038 výpožičiek, čo 

predstavuje pokles o 19.257 (-6,43%). Pokles bol zaznamenaný vo 
všetkých sieťach, najvýraznejší však zaznamenali mestské knižnice (-
18,18%). Pod tento nepriaznivý stav sa podpísala hlavne MsK v Seredi, 
ktorá už viac rokov zápasí so znižovaním počtu zamestnancov.  

 
 2009 2008 rozdiel %09/08 výp/obyv. výp/čit. 
GK 165.358 166.404 -1.046 99,37 10,19 56,90 
MsK 67.225 79.448 -12.223 84,62 2,97 33,99 
PK 29.398 33.198 -3.800 88,55 1,30 29,31 
NpK 37.057 39.245 -2.188 94,42 1,39 24,28 
SPOLU 299.038 318.295 -19.257 93,95 3,39 40,34 
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Z hľadiska skladby výpožičiek už dlhodobo pretrváva zvyšovanie 
počtu výpožičiek odbornej literatúry, a to tak pre dospelých ako aj pre 
detských čitateľov. Rovnako ako v minulom roku, prišlo k zníženiu 
počtu výpožičiek beletrie. 

 
 2009 2008 rozdiel %09/08 
Odborná lit. pre dospelých 72.341 67.397 +4.944 107,34 
Krásna lit. pre dospelých 94.632 101.401 -6.769 93,33 
Odborná literatúra pre deti 29.020 24.897 +4.123 116,56 
Krásna literatúra pre deti 49.794 55.407 -5.613 89,87 
Periodiká 53.251 69.193 -15.942 76,96 

 
4. Používatelia 

Verejné knižnice v galantskom regióne zaregistrovali spolu 7.413 
používateľov, čo je 8,4% (-0,94%) z počtu obyvateľov. V porovnaní 
s rokom 2008 bol zaznamenaný pokles o 1,026 používateľov, pričom 
pokles bol zaznamenaný vo všetkých sieťach. Najvýraznejší pokles bol 
zaznamenaný v sieti mestských knižníc (-31,24%).  

Registrovaní používatelia: 

 2009 2008 rozdiel 09/08 
% 
z počtu 
obyv. 

Galantská kn. 2.906 2.921 -15 99,49 17,91 
Mestské knižn. 1.978 2.596 -618 76,19 8,77 
Prof. knižnice 1.003 1.239 -236 80,95 4,42 
Neprof. kniž. 1.526 1.683 -157 90,67 5,72 
SPOLU 7.413 8.439 -1.026 87,84 8,40 

 
V počte registrovaných používateľov do 15 rokov bol zaznamenaný 

pokles o 374 –(11,79%) Mierny nárast zaznamenala Galantská knižnica 
a sieť neprofesionálnych knižníc.  
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Z toho používatelia do 15 rokov 
 

2009 2008 rozdiel 09/08 
% z počtu 
regist. použ. 

Galantská knižn. 1.086 1.019 +67 106,58 37,37 
Mestské knižn. 876 1.144 -268 76,57 44,29 
Prof. knižnice 519 729 -210 71,19 51,75 
Neprof. knižnice 691 654 +37 105,66 45,28 
SPOLU 3.172 3.546 -374 89,45 42,79 

 

Návštevnosť knižníc 
 2009 2008 rozdiel 09/08 
Galantská knižn. 51.055 44.001 +7.054 116,03 
Mestské knižnice 21.447 23.880 -2.433 89,81 
Profes. knižnice 18.080 20.588 -2.508 87,82 
Neprofes. knižnice 7.571 7.960 -389 95,11 
Spolu 98.153 96.429 +1.724 101,79 

Verejné knižnice v galantskom regióne navštívilo v minulom roku 
98.153 používateľov, čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu nárast 
o 1.724 (+1,76%). Tento kladný výsledok je spôsobený vysokým 
nárastom návštevníkov Galantskej knižnice, ktorý predstavoval 51.055 
(13,82%). Tento výsledok ovplyvnila najmä aktívna spolupráca so 
základnými školami a ponuka špecializovaných služieb. Ostatné siete 
zaznamenali pokles návštevnosti.  

5. Ďalšie činnosti 
Počet vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí bol 

v minulom roku 338, čo predstavuje pokles o 119 (35,21%). Počet 
organizovaných podujatí poklesol vo všetkých sieťach. Najvýraznejší 
pokles (75,2%) zaznamenala Galantská knižnica, čo bolo ovplyvnené 
personálnym zabezpečením. Z dôvodu prípravy na prechod do KIS3G 
bolo nevyhnutné zabezpečiť tvorbu databázy, čo výrazne ovplyvnilo aj 
počet podujatí. 

6. Informačné technológie 
Počet osobných PC vo verejných knižniciach galantského regiónu je 

61, z toho s pripojením na internet 58. Z uvedeného počtu je 
prístupných čitateľom 38 počítačov pripojených k internetu. On-line 
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katalóg na internete má zatiaľ iba Mestská knižnica v Seredi. Galantská 
knižnica pripravuje implentáciu KIS3G v júli 2010. Počet prístupov 
používateľov na internet predstavoval 22.769 čo je pokles oproti 
predchádzajúcemu roku o 6.281 (-27,59%). Vlastnú www.stránku má 
v rámci galantského regiónu len Galantská knižnica.  

Profesionálne knižnice Šoporňa a Trstice sú zapojené do projektu 
„Verejný internet v knižniciach SR“, ktorý sa realizuje v rámci 
štrukturálnych fondov.  

7. Zamestnanci knižnice 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov predstavuje 21,63 

pracovníkov, z toho 18,63 tvoria zamestnanci vykonávajúci knihovnícke 
činnosti. Z uvedeného počtu je 11 pracovníkov so stredoškolským 
knihovníckym vzdelaním a 1 s VŠ knihovníckym. Vzhľadom na zmenu 
metodiky vykazovania pracovníkov oproti roku 2008, nie je možné 
porovnať vykazované stavy zamestnancov. 

8. Hospodárenie knižnice 
Celkové výnosy verejných knižníc v galantskom regióne 

predstavovali 379.825,85 € čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku 
o 25.361,92 € (+6,68%). 

Na nákup knižničného fondu sa vynaložilo 24.595,94 € (-40,89%). 
Najvyšší prepad v tomto ukazovateli zaznamenala Galantská knižnica (-
58,63%). Tento výsledok je ovplyvnený ukazovateľom z roku 2008, 
ktorý bol v oblasti získavania finančných prostriedkov v oblasti 
akvizície, pre Galantskú knižnicu mimoriadne úspešný.  

K poklesu finančných prostriedkov na nákup fondu prišlo vo 
všetkých sieťach verejných knižníc, okrem siete profesionálnych 
knižníc, kde bol zaznamenaný mierny nárast (+16,22%) 

Kapitálové výdavky predstavujú 3.562,05 €, ktoré investovala 
Galantská knižnica do rekonštrukcie priestorov. Žiadna iná knižnica 
kapitálové výdavky nevykazuje. 

Rovnako ako v predchádzajúcom roku, 7 neprofesionalizovaných 
knižníc nezískalo na nákup fondu od zriaďovateľa žiadne finančné 
prostriedky. Dve neprofesionalizované knižnice uvádzajú finančnú 
čiastku na nákup fondu nižšiu ako 10 €. 
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Finančné prostriedky vynaložené na nákup knižničného fondu: 
 2009 2008 rozdiel Sk/obyv. Sk/čit. 
Galantská 
knižnica 

12.119,18 19.225,49 -7.106,31 0,74 4,17 

Mestské 
knižnice 3.921,00 5.701,75 -1.780,75 0,17 1,98 

Prof. 
knižnice 

4.746,32 3.976,43 +769,89 0,21 4,73 

Neprof. 
knižnice 3.809,44 5.750,22 -1.940,78 0,14 2,50 

SPOLU 24.595,94 34.653,89 -10.057,95 0,28 3,32 
 
  Na základe štatistických výkazov za  
  rok 2009 spracovala –ig- 

 
 
Legislatívne úpravy v oblasti knihovníctva 

� Záväzné stanovisko 1/2010 z 10. mája 2010, ktoré vydal 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky nadobudlo 
účinnosť dňom 10. mája 2010 a zároveň ruší záväzné stanovisko 
1/2005 zo dňa 1. mája 2005. Uvedený materiál obsahuje 
rozhodnutie Úradu na ochranu osobných údajov a odôvodnenie 
tohto rozhodnutia vo veci oprávnenosti knižníc získavať a následne 
spracúvať osobné údaje čitateľov (používateľov knižnice), resp. 
používateľov a ich zákonných zástupcov. Celý dokument je 
zverejnený na internetovej stránke knihovníckeho portálu infolib 
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=57 
 

� Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu 
štandardov pre verejné knižnice, ktorý nadobudol účinnosť 1. 
júna 2010, stanovuje kvantitatívne a kvalitatívne podmienky pre 
zabezpečovanie slobodného prístupu k informačným zdrojom 
prostredníctvom verejných knižníc. Ich cieľom je optimalizovať 
podmienky na kvalitné poskytovanie knižničných a informačných 
služieb verejnými knižnicami a optimálne využívanie verejných 
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zdrojov, plnia funkciu argumentačného materiálu umožňujúceho 
knižniciam špecifikovať svoje relevantné finančné a materiálne 
potreby a poskytujú relevantnú objektivizáciu nákladov na 
zabezpečenie týchto podmienok. Plné znenie metodického pokynu 
nájdete na internetovej stránke knihovníckeho portálu infolib 
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=57 

 
� 3. septembra 2009 bola podpísaná Dohoda o spolupráci 

Združenia miest a obcí Slovenska a Slovenskej národnej 
knižnice. Predmet a forma spolupráce je upravená v 7-mich 
bodoch. Plné znenie dohody je zverejnené na stránke Slovenskej 
národnej knižnice v Martine http://www.snk.sk/?spolupraca-so-
zmos  

 
 

GRANTOVÝ SYSTÉM MK SR PRE ROK 2011 

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo informáciu 
o poskytovaní dotácií na rok 2011  

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle § 6 ods. 1 
písm. c) zákona č. 434/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zverejnilo na svojej 
webovej stránke Výzvu o poskytovaní dotácií v rámci účelu 
ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva výzvu na 
predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na:   
vybrané aktivity v knižničnej, múzejnej a galerijnej oblasti; 
zabezpečenie ochrany a bezpečnosti kultúrneho dedičstva 
prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo 
mechanického zariadenia  a vybavenia objektov a priestorov akvizičnú 
činnosť múzeí, galérií a knižníc.  

Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 

Termín predkladania žiadostí je do 7. februára 2011. 

 In: www.infolib.sk 
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Celoslovenské súťaže a kampane
 
Noc s Andersenom 2011 

 
Medzinárodné podujatie na podporu detského 
čítania, ktoré sa uskutoční 1. apríla 2011. Prihlásiť 
sa môžete už teraz na internetovej stránke 
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=28

&idm=0&prm1=3&prm2=1&prm3=3725
Inšpirovať sa, alebo ponúknuť svoje skúsenosti či 
dobré nápady môžete na internetovej

http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1305  
 
Čítame s Osmijankom – pridáš sa aj ty? 

Celoslovenská čitateľská súťaž pre deti od 
8 do 12 rokov. Propozície o
rozposielame do škôl a knižníc vždy na 
začiatku školského roka, aby deťom predstavili 
charakter súťaže. Pedagógovia a
prihlasujú deti v redakcii Osmijanka 
a zabezpečujú pre ne súťažný biltén. Do 
súťaže sa môže zapojiť každý žiak, ktorý má 
chuť vo voľnom čase čítať knižky a
sa hľadaním odpovede na OSEM literárnych 
hádaniek. Deti majú možnosť počas šiestich 
mesiacov, pretože samotná súťaž začína 
v októbri a končí v apríli nasledujúceho roka, 
spoznať osem vynikajúcich diel slovenských 
a svetových autorov. Osmijanko v
ročníku pripravuje pre deti množstvo 
hlavolamov, hádaniek, krížoviek, ale aj otázky 
navyše pre výmyselníkov alebo aj začínajúcich 
autorov. 

 http://www.osmijanko
 
 

kampane 

Medzinárodné podujatie na podporu detského 
čítania, ktoré sa uskutoční 1. apríla 2011. Prihlásiť 
sa môžete už teraz na internetovej stránke 
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=28

&idm=0&prm1=3&prm2=1&prm3=3725. 
Inšpirovať sa, alebo ponúknuť svoje skúsenosti či 
dobré nápady môžete na internetovej stránke 

Celoslovenská čitateľská súťaž pre deti od 
Propozície o súťaži 

knižníc vždy na 
začiatku školského roka, aby deťom predstavili 
charakter súťaže. Pedagógovia a knihovníci 

redakcii Osmijanka 
zabezpečujú pre ne súťažný biltén. Do 

súťaže sa môže zapojiť každý žiak, ktorý má 
se čítať knižky a zabávať 

sa hľadaním odpovede na OSEM literárnych 
hádaniek. Deti majú možnosť počas šiestich 
mesiacov, pretože samotná súťaž začína 

apríli nasledujúceho roka, 
vynikajúcich diel slovenských 

autorov. Osmijanko v každom 
ročníku pripravuje pre deti množstvo 
hlavolamov, hádaniek, krížoviek, ale aj otázky 
navyše pre výmyselníkov alebo aj začínajúcich 

http://www.osmijanko-ba.sk/index.php 
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Do knižnice  
Celoslovenská kampaň vznikla ako reakcia na nedostatočnú 
pozitívnu pozornosť, ktorá je venovaná čítaniu a slabú informovanosť 

verejnosti týkajúcu sa knižníc 
a knižnično

služieb. Pozostáva zo siedmych 
súťaží určených deťom, mládeži 
a mladým ľuďom do 25 rokov.
Deti a mladí majú 

predstavy a svoj názor a tie nás zaujímajú. Návrhmi plagátov, 
bilbordov, spotov a ďalších vecí môžu svoj názor vyjadriť 
a prezentovať nielen svojim rovesníkom, ale aj nám dospelým. 
Reklama čítania a knižníc pripravená takýmto spôsobom osloví mladú 
generáciu adresnejšie a živšie, ich tvorivé nápady nebudú mentorské, 
ale inovatívne, nápadité, dúfame, že vtipné a priťahujúce pozornosť.
 http://www.dokniznice.sk/
 

 

 
Kartotéka regionálnych osobností v Galantskej 

knižnici 

„Premýšľaj, ako veľmi potrebujeme 
dobré príklady a uznáš, 
že spomienka na veľké osobnosti  
je práve taká osožná 
ako ich skutočná prítomnosť“. 
 (Seneca) 

Mnohokrát sa stane, že človek by rád vedel, kto z
osobností, ktorí sa čímsi zapísali do nášho povedomia, sa naro
prípadne pôsobili v mieste nášho bydliska alebo v 
Takýmto „zvedavcom“ a nielen im, poslúži biografická regionálna 
kartotéka – Kartotéka významných osobností okresu Galanta 
desaťročia buduje Oddelenie bibliografie a informácií Gala
knižnice. Na prelome 70-tych a 80-tych rokov sa začala venovať 
zvýšená pozornosť zhromažďovaniu a spracovávaniu regionálnej 

akcia na nedostatočnú 
slabú informovanosť 

erejnosti týkajúcu sa knižníc 
knižnično-informačných 
ozostáva zo siedmych 

súťaží určených deťom, mládeži 
mladým ľuďom do 25 rokov. 

mladí majú svoje 
Návrhmi plagátov, 

vecí môžu svoj názor vyjadriť 
prezentovať nielen svojim rovesníkom, ale aj nám dospelým. 

knižníc pripravená takýmto spôsobom osloví mladú 
živšie, ich tvorivé nápady nebudú mentorské, 

priťahujúce pozornosť. 
http://www.dokniznice.sk/ 

Galantskej 

Mnohokrát sa stane, že človek by rád vedel, kto z významných 
osobností, ktorí sa čímsi zapísali do nášho povedomia, sa narodili, žili 

našom regióne. 
poslúži biografická regionálna 

Kartotéka významných osobností okresu Galanta - ktorú už 
informácií Galantskej 

tych rokov sa začala venovať 
spracovávaniu regionálnej 
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literatúry vo verejných knižniciach. Nebolo to inak ani (vtedy) 
v Okresnej ľudovej 
knižnici v
potvrdzuje to 
rozhovo

novinách (Víťazná 
cesta, 25, č. 23, 
1981, s. 3) 
o úlohách knižnice 

výskume okresu. 

v tomto období začala podchycovať  údaje aj o
regionálnych osobnostiach a o ich diele do biografickej kartoté
bibliografka našej knižnice, PhDr. Anna Jónásová a to excerpovaním 
základných náučných a všeobecných slovníkov a
prameňov. K presnému obdobiu, odkedy sa buduje táto kartotéka, som 
sa nedopátrala, ale v článku v regionálnej tlači z roku 1981 sa uvádza, 
že knižnici pripadla úloha viesť evidenciu významných osobností, 
knižnica k úlohe zodpovedne pristupuje a zároveň autor článku 
konštatuje, že mravenčia práca sa vyplatila, pretože „dnes je už 
v kartotéke množstvo osôb, o ktorých pracovníci knižnice môžu dať 
podrobné informácie“ (Víťazná cesta, 25, č. 34,1981, s. 3).
Táto “evidencia významných osobností“ bola klasická kartotéka, 
v ktorej boli záznamy radené menne na lístkoch formátu 14,5x10,5 cm 
a obsahovali nasledujúce údaje o osobnosti: priezvisko, meno, dátum 
a miesto narodenia/úmrtia, charakteristika činnosti, pre ktorú bola pre 
región významná a informačné pramene (literatúra o 
sa pri poskytovaní bibliografických informácií, pri plánovaní kultúrno
výchovných podujatí, zostavovaní kalendárov a
bibliografií ako napr. Vojtech Mihálik (1971), Zoltán Kodály (1969, 
1982), Peter Andruška (1974,1986), František Kubač (1978), Ján 
Navrátil (1983), Hrdinovia našich dní (1983) a básnickej zbierky 
regionálnej autorky Dany Janebovej (1986). 

Po mojom nástupe na bibliografické oddelenie v 
zistila, že biografická regionálna kartotéka je zastaralá, nie je 

literatúry vo verejných knižniciach. Nebolo to inak ani (vtedy) 
Okresnej ľudovej 

knižnici v Galante – 
potvrdzuje to 
rozhovor uverejnený 

v okresných 
novinách (Víťazná 
cesta, 25, č. 23, 
1981, s. 3) 
úlohách knižnice 

v regionálnom 
výskume okresu. 

Pravdepodobne 
tomto období začala podchycovať  údaje aj o významných 

ich diele do biografickej kartotéky prvá 
to excerpovaním 

všeobecných slovníkov a regionálnych 
presnému obdobiu, odkedy sa buduje táto kartotéka, som 

1981 sa uvádza, 
že knižnici pripadla úloha viesť evidenciu významných osobností, 

zároveň autor článku 
konštatuje, že mravenčia práca sa vyplatila, pretože „dnes je už 

knižnice môžu dať 
podrobné informácie“ (Víťazná cesta, 25, č. 34,1981, s. 3). 
Táto “evidencia významných osobností“ bola klasická kartotéka, 
ktorej boli záznamy radené menne na lístkoch formátu 14,5x10,5 cm 

riezvisko, meno, dátum 
miesto narodenia/úmrtia, charakteristika činnosti, pre ktorú bola pre 

ňom). Využívala 
sa pri poskytovaní bibliografických informácií, pri plánovaní kultúrno-

stavovaní kalendárov a personálnych 
bibliografií ako napr. Vojtech Mihálik (1971), Zoltán Kodály (1969, 
1982), Peter Andruška (1974,1986), František Kubač (1978), Ján 

básnickej zbierky 

 roku 1994 som 
zistila, že biografická regionálna kartotéka je zastaralá, nie je 
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systematicky doplňovaná, je nedostatočne využitá a nevyhovuje 
súčasným informačným potrebám - tak som pristúpila k jej 
prepracovaniu a hľadaniu nových foriem a možností využívania.  

Formát som zmenila na praktickejší 12,5x8,5 cm. Každá osobnosť 
má základný záznam (farebne odlišný) s osobnými údajmi: priezvisko, 
meno, dátum a miesto narodenia/úmrtia, profesia, doplnené stručným 
životopisom s dôrazom na regionálne hľadisko. Za tento základný 
záznam sú radené záznamy literatúry (pramene) o danej osobnosti, 
prípadne jej literárne dielo. Radenie záznamov je menné. Základná 
kartotéka je budovaná analytickým rozpisom literárnych prameňov 
(knižných i časopiseckých, v poslednej dobe aj elektronických) 
s celoslovenskou aj regionálnou pôsobnosťou. Pretože sa často 
vyskytujú požiadavky typu: ktoré významné osobnosti majú vzťah 
k určitému miestu, alebo kto pôsobil v určitom odbore, ktorá osobnosť 
má jubileum, sú budované ešte aj pomocné kartotéky: 
- tematická (osobnosti roztriedené podľa odboru pôsobnosti)  
- geografická (osobnosti zaradené za názvy miest, ku ktorému majú 

určitý vzťah) 
- chronologická (osobnosti zaradené podľa dátumu 

narodenia/úmrtia). 
V týchto pomocných kartotékach záznamy obsahujú len najstručnejšie 
údaje, kompletnejšiu informáciu o osobnostiach poskytuje len základná 
menná kartotéka. 

Využitie biografickej regionálnej kartotéky je veľmi široká – slúži ako 
informačný prameň od poskytovania informácií používateľom cez 
zostavenie personálnych bibliografií, kalendárov, biografických 
slovníkov, zbierok básní, článkov uverejnených v regionálnej tlači, 
monografiách a v elektronických médiách až k prednáškovej činnosti. 

Výber personálnych bibliografií regionálnych osobností 
zostavené a vydané našou knižnicou : Ján Johanides (1989), A zene 
mindenkié (Hudba patrí všetkým, 1992), Svetloslav Veigl (1995, 2000), 
Július Lőrincz (1996), František Keszeli (1997),  Vojtech Mihálik (1997), 
Rudolf Čižmárik (1999), Zoltán Kodály a Galanta (2003), Ján Navrátil 
(2005), Anikó Mikola-Minarovičová (2006), Jerguš Ferko (2007), 
v tomto roku pripravujeme ešte bibliografiu Svetloslava Veigla. 
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Kalendáre výročí významných osobností sú Kalendár výročí osobností 
Galantského okresu (1998,1999,2000,2001,2002) a Kultúrno - 
historický kalendár osobností Trnavského samosprávneho kraja (1. a 2. 
vyd.). 

Básnická zbierka regionálnej poetky Eleny Ščasnej –Švihoríkovej 
vyšla v roku 1999. 

Biografický slovník Galéria galantských osobností bola vydaná pri 
príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Galanta 
(2007). 

Príspevok v monografii (Galanta.1237-2007. – Galanta, Mesto 
Galanta, 2007) bola uverejnená z tej istej príležitosti. 

V regionálnej tlači ako Galantské noviny – Galántai újság, Slovo 
Šaľanom, Obzor, Knihovnícky obzor sa pravidelne objavujú kalendáre 
výročí, články o regionálnych osobnostiach. 

Informácie v elektronickej podobe o regionálnych osobnostiach 
okresu (Kalendár výročí osobností okresu Galanta) nájdete na webovej 
stránke našej knižnice www.galantskaniznica.sk a v power-pointovej 
prezentácii (Významné osobnosti Galanty, 2009), ktorú využívam pri 
prednáškach. 
Na záver snáď len toľko, že práca s klasickou biografickou kartotékou 
je časovo veľmi náročná, hlavne vyhľadávanie a dúfam, že 
v budúcnosti ju bude možné „prevteliť“ do elektronickej podoby. 

 Mgr. Judita Kontárová 
 bibliografka 
 

 

Neobvyklá knižnica 
Istý americký manželský pár, ktorý mnohé roky pracoval 
v kníhkupectve v americkom Denveri, sa rozhodol zriadiť knižnicu 
v malebnom horskom prostredí Rocky Maountain v štáte Colorado.  
Návštevníci tohto knižničného pracoviska budú môcť nielen  získavať 
poznatky z kníh, ale čerpať aj inšpiráciu z úchvatnej okolitej krajiny. 
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Jeff Lee s manželkou Ann Martin sa pre projekt nazvaný Krajinná 
knižnica Rocky Mountain, ktorá bude miestom vedeckej práce, 
rozjímania, čítania a písania v úzkej spojitosti s krásou krajiny nechali 
inšpirovať knižnicou St. Deiniol´s v Severnom Walese. Ich knižnica by 
mala mať sídlo v upravenej budove dávneho ranča a jej fond 
obsahujúci okolo 20.000 zväzkov by sa mal tematicky profilovať na 
krajinu a obyvateľstvo regiónu Rocky Mountains.  

In: Knižnica. – Roč. 11 (2010), č. 8, s. 32 

 

 

 

Bibliografická časť 

Výročia v I. polroku 2011  

január 
1.1.1936  * JÁN STACHO – spisovateľ pre deti, prekladateľ 
4.1.1946  * DUŠAN DUŠEK – spisovateľ pre deti 
5.1.1921  * FRIEDRICH DÜREMANT – švédsky dramatik, prozaik  
6.1.1981  + ARCHIBALD JOSEPH CRONIN – škótsky spisovateľ 
8.1.1896  + PAUL VERLAINE – francúzsky básnik 
10.1.1951  + HARRY SINCLAIR LEWIS – americký spisovateľ 
10.1.1986  + JAROSLAV SEIFERT – český básnik (NC 1984) 
10.1.1821  * JANKO MATUŠKA – štúrovský básnik a nár. dejateľ 
12.1.1856  + ĽUDOVÍT ŠTÚR – nár. buditeľ a politik, spisovateľ  
12.1.1876  * JACK LONDON – amer. prozaik, dramatik, esejista 
12.1.1976  + AGATHA MARY CLARISSA CHRISTIE – anglická spis 
13.1.1941  + JAMES JOYCE – írsky spisovateľ a básnik 
18.1.1936  + KIPLING JOSEPH RUDYARD – anglický spisovateľ  
  a básnik ( NC 1907) 
22.1.1561  * FRANCIS BACON – anglický esejista, filozof 
23.1.1876  + JONÁŠ ZÁBORSKÝ – slovenský spisovateľ 
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24.1.1801  * MICHAL GODRA- slovenský básnik a jazykovedec  
27.12.1896  * ZUCKMAYER CARL – nemecký spisovateľ a dramatik 
27.1.1991  + MIROSLAV VÁLEK – slovenský básnik a prekladateľ 
29.1.1866  * ROMAIN ROLLAND – francúzsky spisov. (NC 1915) 
 
Február  
3.2.1896   * JAROSLAV HAVLÍČEK – český spisovateľ 
6.2.1936  + VLADIMÍR ROY – slovenský básnik 
9.2.1796  * SAMUEL JURKOVIČ – nár. dejateľ, osvetový prac. 
9.2.1881   + FIODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ – ruský spis 
9.2.1951  * JOZEF PUŠKÁŠ – slovenský spisovateľ 
11.2.1941  * VLADO BEDNÁR – slovenský prozaik 
12.2.1866  * LADISLAV NÁDAŠI JÉGÉ – slovenský spisovateľ 
15.2.1806  + SAMUEL AMBROSIUS (AMBROZI) –osvietenský spis 
16.2.1906  + GIOSUE CARDUCCI- taliansky básnik (NC 1906) 
17.2.1856  + HEINRICH HEINE – nemecký lyrik a prozaik 
23.2.1896  * JOZEF CÍGER HRONSKÝ – slovenský spisovateľ 
23.2.1971  * FUTOVÁ GABRIELA – prozaička pre deti 
23.2.1821  + JOHN KEATS – anglický básnik 
24.2.1786  * WILHELM GRIMM –nemecký zberateľ rozprávok 
28.2.1881  * ŠTEFAN ZWEIG – rakúsky spisovateľ 
 
Marec  
  marec – mesiac knihy 
1.3.1971  + FRANTIŠEK HRUBÍN – český básnik, dram., prekl. 
2.3.1951  + ĽUDMILA PODJAVORINSKÁ – sloven. spisovateľka 
3.3.1958  + IVAN KRASKO – slov. spisovateľ, básnik, prozaik 
3.3.1906  * ARTHUR LUNDKVIST – švédsky básnik a literárny kritik 
3.3.1891  * MICHAIL AFANASIEVIČ BULGAKOV – ruský prozaik 
5.3.1966  + ANNA ANDREJEVNA ACHMATOVOVÁ – rus. poetka 
6.3.1806  * ELIZABETH BARRETT – anglická poetka 
6.3.1911  * JÁN BODENEK – slovenský spisovateľ a prekladateľ 
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6.3.1806  * ELIZABETH BROWNINGOVÁ – anglická spisovateľka 
7.3.1811  + JURAJ FÁNDLY – slovenský osvietenský spisovateľ 
7.3.1976  + JOZEF NIŽNÁNSKY – slovenský spisovateľ 
8.3.1896  * ELO ŠÁNDOR – slovenský spisovateľ 
10.3.1796  * MATEJ HREBENDA – propagátor národnej kultúry  
12.3.1846  * REHOR URAM-PODTATRANSKÝ – slovenský  spisovateľ 
12.3.1921  * DUŠAN MAKOVICKÝ – prekladateľ ruskej literatúry 
12.3.2001  + ROBERT LUDLUM – americký spisovateľ 
18.3.1956  + LOUIS BROMFIELD – americký spisovateľ 
18.3.1901  * PETER JILEMNICKÝ – slovenský spisovateľ 
21.3.1921  * ELENA LACKOVÁ – slovenská spisovateľka 
23.3.1881  * MARTIN DU GARD ROGER – franc. spis. (NC 1937) 
25.3.1811  * KAROL ŠTÚR – slovenský básnik 
25.3.1801  + NOVALIS – nemecký básnik, prozaik 
26.3.1926  * DARIO FO – taliansky dramatik (NC 1997) 
27.3.1871  * HEINRICH MANN – nemecký spisovateľ 
27.3.1921  * RUDO MORIC – slovenský spisovateľ 
29.3.1926  + ALBERT ŠKARVAN – slovenský, spisovateľ, preklad. 
30.3.1926  * VOJTECH MIHÁLIK – slovenský básnik 
 
Apríl  
  apríl – medzinárodný deň detskej knihy 
2.4.1941  * LADISLAV BALLEK – slovenský spisovateľ 
3.4.1991  + GRAHAM GREEN – anglický spisovateľ 
4.4.1846  * COMTE DE LAUTRÉAMONT – francúzsky básnik 
7.4.1986  + RUDOLF DILONG – básnik katolíckej moderny 
9.4.1821  * CHARLES BAUDEALIRE – francúzsky básnik 
9.4.1626  + FRANCIS BACON – anglický esejista a filozof 
9.4.1921  * KAROL STRMEŇ – básnik katolíckej moderny 
13.4.1906  * SAMUEL BECKETT – prozaik a dramatik írskeho pôv. 
14.4.1886  * ÁRPÁD TÓTH – maďarský básnik 
14.4.1986  + SIMONE DE BEAUVOIR – francúzska prozaička  
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16.4.1761  * JÁN VYSKYDENSKÝ – slovenský spisovateľ 
21.4.1816  * CHARLOTE BRONTEOVÁ – anglická spisovateľka 
22.4.1926  * MILAN LAJČIAK – slovenský básnik 
23.4.1916  + WILLIAM SHAKESPEARE – angl. dramatik a básnik 
23.4.1616  + MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA – španiel spis. 
26.4.1731  + DANIEL DEFOE – anglický spisovateľ 
28.4.1881  + JÁN BOTTO – predstaviteľ slov. liter. romantizmu 
 
Máj  
5.5.1846  * HENRYK SIENKIEWICZ – poľ. spisovateľ (NC 1905) 
12.5.1931  * VIERA HANDZOVÁ – slov. spisovateľka 
13.5.1956  + ALEXANDER A. FADEJEV – ruský spisovateľ 
16.5.1951  + DOBROSLAV CHROBÁK – slovenský spisovateľ 
18.5.1981  + WILLIAM SAROYAN – americký prozaik, dramatik 
23.5.1876  + JANKO KRÁĽ – básnik slov. národného romantizmu 
23.5.1906   + HENRIK IBSEN – nórsky dramatik 
25.5.1681  + PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA – špan. dramatik 
 
jún 
2.6.1946  * PETER GLOCKO – slovenský spisovateľ 
3.6.1826  * VILIAM PAULINY-TÓTH – slovenský spisovateľ 
6.6.1936  * PERER KOVÁČIK – slovenský spisovateľ 
6.6.1946  + GERHART HAUPTMANN – nem. dramatik (NC 1912) 
6.6.1606  * PIERRE CORNEILLE – francúzsky dramatik a básnik 
8.6.1876  + GEORG SAND – francúzska prozaička 
14.6.1886  + ALEXANDER N. OSTROVSKIJ – ruský dramatik 
14.6.1941  * PAVEL HRÚZ – slovenský prozaik 
16.6.2001  + VINCENT ŠIKULA – slovenský prozaik, básnik 
16.6.1871  + JÁN KALINČIAK – slovenský spisovateľ 
18.6.1936  + MAXIM GORKIJ – ruský prozaik a dramatik 
19.6.1926  * JOSEF NESVADBA – český spisovateľ 
26.6.1891  * VLADISLAV VANČURA – český spisovateľ 
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26.6.1861  + PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK – slov. nár. buditeľ, básnik 
27.6.1941  * PAVEL VILIKOVSKÝ – slovenský prozaik 
29.6.1861  + BROWNING ELIZABETH – anglická poetka 
 

Plánovaná edičná činnosť pre rok 2011 

• 60. výročie Galantskej knižnice (pracovný názov) 
• Súpis edičnej činnosti Galantskej knižnice za roky 2001-2011 

(pracovný názov) 
• Galantská knižnica v tlači (pracovný názov) 
• Knihovnícky obzor 1/2011 a 2/2011 

 

 

 


