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Komentár k ročnému výkazu o činnosti verejných knižníc okresu 

Galanta za rok 2013 
 

 

Počet obcí :                                                       36 

Počet obyvateľov okresu:                               93.555   (za 3. štvrťrok 2013) 

Počet obyvateľov okresného mesta:              15.098   (za 3. štvrťrok 2013) 

Z celkového počtu obcí v okrese Galanta (36) nemajú vlastnú knižnicu 4 

obce.  

Pri výpočtoch som používala celkový počet obyvateľov okresu Galanta 

(vrátane tých obcí, ktoré knižnicu nemajú, kde knižnica stagnovala alebo 

bola zrušená). 

Počet obyvateľov v obciach, ktorých v roku 2013 knižnica fungovala je 

87.968 (za 3. štvrťrok 2013).   
 

Podklady pre vypracovanie sumárneho výkazu o činnosti knižníc poslali 

všetky knižnice (niektoré po viacerých urgenciách). Tento rok sa po prvý 

krát spracovávali ročné výkazy iba v elektronickej forme s viacerými 

zmenami. Napriek tomu poslalo v klasickej papierovej forme výkaz 9 

organizácií a v elektronickej forme spracovalo ročný výkaz 23 organizácií. 

Všetky výkazy boli po konzultáciách doplnené a opravené. 

So sprístupnením dôverných údajov súhlasili všetky organizácie. 
 

1.  Sieť knižníc    
 

Knižnice spolu                                                                   32 

z toho   

 Regionálne knižnice                                         1   +  2 pobočky 

 Mestské knižnice                                              2 

 Obecné s profesionálnymi prac.                       6 

 Obecné s neprofesionálnymi prac.            23        

             z toho -  stagnujúce                                    1 

                        -  zrušené                                        2 

 

V roku 2013 stagnovala jedna knižnica – Obecná knižnica v Dolnom 

Chotári. V tomto roku boli v galantskom okrese zrušené dve knižnice – 

Obecná knižnica v Čiernom Brode a Obecná knižnica v Jánovciach. 
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2.  Knižničný fond 
 

V roku 2013 verejné knižnice v okrese Galanta získali 4.745 knižničných 

jednotiek (- 569) ; z toho bolo kúpou získaných 2.998 (+ 115) kn.j. a 1.747 

(- 684) kn.j darom. Galantská knižnica začala v roku 2012 retrospektívne 

spracovávať fond regionálneho oddelenia GK – drobnú tlač (pozvánky, 

letáky, brožúry, plagáty). Preto bol v roku 2012 taký prudký nárast 

celkových prírastkov, aj prírastkov získaných darom. V tomto roku (2013) 

sa v spätnom spracovávaní drobnej tlače nepokračovalo, nakoľko 

v Galantskej knižnici prebiehala revízia a druhá etapa interiérovej 

rekonštrukcie. Z toho dôvodu je v roku 2013 pre zmenu zase prudký pokles 

celkových knižničných jednotiek ako aj darovaných prírastkov.   

Na nákup knižničného fondu bola v galantskom okrese vynaložená celková 

suma 28.560,85 €, čo je v porovnaní s rokom 2012 o 3.624,88 € viac. Nové 

knihy v roku 2013 vôbec nekúpili 4 knižnice (Čierna Voda, Hoste, 

Topoľnica, Veľká Mača – avšak obecným knižniciam v Hoste a vo Veľkej 

Mači pribudli prírastky nakoľko dostali knihy darom). 

Úbytok knižničných jednotiek za všetky typy knižníc v okrese Galanta 

predstavuje 8.503 (- 3.335) zväzkov.  
 

3.  Výpožičky  
 

V roku 2013 bolo zrealizovaných v knižniciach 257.462 výpožičiek, čo je 

o 437 výpožičiek viac ako v roku 2012. Priemerný počet výpožičiek na 

jedného obyvateľa okresu bol 2,75 (+ 0,01). Napriek tomu, že Galantská 

knižnica bola v mesiaci júl zatvorená kvôli revízii a pokračujúcej 

interiérovej rekonštrukcii a upravených výpožičných hodinách v niektorých 

knižniciach sa to na výpožičkách neodzrkadlilo.    
 

4.  Čitatelia            
 

V roku 2013 bolo zaregistrovaných vo všetkých typoch knižníc galantského 

okresu spolu 7.833 čitateľov (- 1.165), čo predstavuje 8,37 % (- 1,23) 

z celkového počtu obyvateľov okresu. V porovnaní s rokom 2012 je to 

o 1.165 čitateľov menej.  

Detí do 15 rokov bolo zaregistrovaných 2.811, čo je o 452 detských 

čitateľov menej ako v roku 2012. 

Knižnice navštívilo spolu 74.575 návštevníkov, čo bolo o 6.719 

návštevníkov menej ako v roku 2012. Ako už bolo spomínané v Galantskej 

knižnici prebiehala revízia a druhá etapa interiérovej rekonštrukcie 

a v niektorých knižniciach boli upravené výpožičné hodiny pre verejnosť, 
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z toho dôvodu si čitatelia požičiavali viac kníh na úkor častejšej 

návštevnosti knižnice. Počet návštevníkov podujatí  usporiadaných  

knižnicami bol 6.109, čo predstavuje oproti roku 2012 nárast o 355 

návštevníkov. 

Internet pre verejnosť použilo vo všetkých typoch knižníc v galantskom 

okrese 6.881 používateľov. 
 

5.  Ďalšie činnosti 
 

Knižnice v okrese Galanta pripravili a zrealizovali spolu 410 (+ 6) 

vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. Z toho bolo 143 (- 9) 

hodín informačnej výchovy. Najviac podujatí pre svojich čitateľov 

a používateľov pripravila Galantská knižnica 185 (- 7), mestské knižnice 

120 (- 9), profesionalizované knižnice 66 (+ 16) a neprofesionalizované 39 

(+ 6). 

V rámci metodickej činnosti bolo uskutočnených 6 (+ 2) metodických 

návštev. Usporiadaná bola 1 pravidelná porada pre knihovníkov verejných 

knižníc okresu Galanta a 1 porada bibliografov Trnavského samosprávneho 

kraja a Bratislavského samosprávneho kraja.  

Edičnú činnosť v galantskom okrese realizuje iba Galantská knižnica, ktorá 

v roku 2013 vydala 12 materiálov (+ 3). 
 

6.  Informačné technológie 
 

Počet osobných PC bol v roku 2013 60 (- 3) kusy, z tohto počtu je 34 (- 2) 

počítačov s pripojením na internet s prístupom pre verejnosť. WiFi 

pripojenie vo svojich priestoroch ponúkajú pre verejnosť 2 knižnice 

(Mestská knižnica Sereď a Obecná knižnica v Horných Salibách). Vlastnú 

webovú stránku knižnice má iba Galantská knižnica. Mestská knižnica 

Sereď nemá vlastnú web stránku, svoje informácie poskytuje na stránke 

svojho zriaďovateľa – Dom kultúry Sereď. Informácie o službách knižnice 

na webových stránkach obce poskytuje 10 knižníc. On-line katalóg majú 

dve knižnice – Galantská knižnica a Mestská knižnica Sereď. V roku 2012 

bolo zaznamenaných 8.809 vstupov do elektronického katalógu  

(+ 2.197).  
 

7.  Zamestnanci a hospodárenie   
 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo všetkých typoch verejných 

knižníc v okrese Galanta predstavoval v roku 2013 celkovo 19,56 (- 2,43) 

pracovníkov, z toho 16,56 (- 2,43) tvorili pracovníci vykonávajúci 
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knihovnícke činnosti. Pracovníkov vykonávajúcich knihovnícke činnosti na 

dohodu bolo v celkovom súčte 1,09 (- 0,03).  

V roku 2013 boli v knižniciach galantského okresu vynaložené náklady na 

hlavnú činnosť v celkovej sume 302.685,26 €, čo je o 24.174,56 € menej 

ako tomu bolo v roku 2012. 

Mzdové náklady tvorilo 161.974,13 €, čo je o 16.277,62 menej ako 

v predchádzajúcom roku. Náklady na pracovníkov pracujúcich na dohodu 

predstavovali sumu 5.804,94 € (+ 714,64).  

Z tejto sumy bolo na nákup knižničného fondu vynaložených 28.560,85 € 

čo predstavuje sumu vyššiu o 3.624,88 € ako v minulom roku. 
 

Ako je viditeľné vo všetkých aspektoch, či už sa to týka financií knižníc, 

platov zamestnancov, realizácie podujatí, opäť sa odzrkadľuje dlhodobá 

hospodárska kríza. 

Čo je potešiteľné v roku 2013 zriaďovatelia knižníc vynaložili oproti 

minulému roku vyššiu sumu na nákup knižničného fondu. 

 

Vypracovala: Zuzana Fajnorová  

 

 

Marec mesiac knihy 
 

Mesiac marec spájame s príchodom jari ale je i Mesiacom knihy. Už 

tradične v tomto čase našu knižnicu navštevujú žiaci slovenských 

a maďarských materských a základných škôl. Aj tento rok boli naši 

najmenší čitatelia oboznámení s činnosťou knižnice a výpožičným 

poriadkom. Pripravili sme im aj malú výstavu našich najzaujímavejších 

detských kníh a encyklopédií. Prvákom a druhákom sme ako darček zdarma 

vystavili ich prvé čitateľské preukazy. 

Našou snahou a cieľom je aspoň v tomto mesiaci zvýšiť záujem žiakov 

o čítanie kníh. Bohužiaľ deti v súčasnej dobe viac zaujíma svet internetu 

a televízie, čo je krok dozadu. 

No aj napriek tomu veríme, že sa spomedzi žiakov nájdu naši noví verní 

čitatelia, na ktorých sa veľmi tešíme. 

 

Katarína Talamonová, Mestská knižnica, Sládkovičovo 

Uverejnené v: Život v Sládkovičove 2/2014,str. 5 
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Galantská knižnica ako Partnerská knižnica Kancelárie 

Národnej rady Slovenskej republiky 
 

     Naša knižnica už dlhé roky spolupracuje s Parlamentnou knižnicou NR 

SR. Spolupráca vznikla na základe projektu, ktorého cieľom je zvýšiť 

a skvalitniť informovanosť o NR SR a o jej práci medzi odbornou a laickou 

verejnosťou. Podľa tohto projektu vybrané knižnice na Slovensku získali 

status „Partnerská knižnica Kancelárie NR SR“ a ich úlohou je 

kvalifikovane sprostredkovať verejnosti informácie o činnosti parlamentu. 

Za vytvorenie a fungovanie siete partnerských knižníc zodpovedá 

Slovenská národná knižnica v Martine. Túto sieť tvorí 36 knižníc z celého 

Slovenska.  

     Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky pre partnerské knižnice 

zabezpečuje bezplatne dokumenty o činnosti NR SR a organizuje odborné 

semináre pre knihovníkov partnerských knižníc. V rokoch 2002-2004 to 

bolo šesť trojdenných školení, od roku 2011 organizuje Parlamentná 

knižnica každoročne odborné prednášky k aktuálnym témam. 

     Tohto roku sa konal seminár v dňoch 25.-27.12.2013 v Rekreačnom 

zariadení NR SR v Častej - Papierničke. Náš bohatý program sa začal 

návštevou zrekonštruovaného Bratislavského hradu: oficiálnych 

reprezentačných priestorov (1. poschodie) predsedu NR SR alebo 

prezidenta SR. Tak ako celý hrad, aj tieto priestory sú obnovené.  

     Po presune do Papierničky pokračoval náš program otvorením seminára 

a slávnostnou večerou. Obidva večery sme mohli bezplatne využiť 

športoviská rekreačného zariadenia večer do 22.00 hod. a bolo 

zorganizované aj spoločenské posedenie so zahraničnými hosťami.  

     Druhý deň nasledovali odborné prednášky. Riaditelia parlamentných 

knižníc krajín V4 (PhDr. Szilárd Markója, PhDr. Karel Sosna, PhDr. W. 

Kulisiewicz) nám priblížili ich činnosť, pani Ida Kelemen nás oboznámila 

s Projektom spolupráce krajín V4 Plus, ďalej s Portálom digitálnych knižníc 

i s viacjazyčným parlamentným slovníkom ako jeho súčasťou. Mohli sme si 

vypočuť zaujímavú prednášku o prvom predsedovi Slovenskej národnej 

rady Hurbanovi od PhDr. Natálie Rolkovej-Petranskej PhD., 

z Parlamentného inštitútu.  

     Posledný deň nasledovali prednášky o práci výborov národnej rady, 

o mobilných zariadeniach a o zverejňovaní, utajovaní a ochrane informácií. 

Záverečnou bodkou programu bola návšteva hradu Červený Kameň. 

     A čo dodať na záver? Myslím si, že program seminára po odbornej 

stránke bol výstižný, získali sme veľa nových informácií o práci 
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parlamentných knižníc, ktoré využijeme v ďalšej spolupráci a páčilo sa mi 

i to, že bol spestrený prehliadkami kultúrnych pamiatok. JUDr. Ľubomír 

Fajták, riaditeľ Kancelárie NR SR  prisľúbil návštevu Galantskej knižnice a 

nové publikácie, dokumenty, odborné prednášky o činnosti parlamentu pre 

našu knižnicu. Tohto školenia som sa zúčastnila prvýkrát. Bola som milo 

prekvapená profesionalitou, odbornosťou a ochotou organizátorov, a 

zamestnancov Parlamentného inštitútu, Kancelárie NR SR.  

                                                                                                                                  

Mgr. Judita Kontárová 

 

 

KNIŽNICI – Jednu knihu ročne 
 

     Tento projekt predstavuje Marta Moravčíková, redaktorka známych 

detských časopisov Ohník, Dievča, Kamarát, aj literárnych časopisov 

Knižná revue a Literárny týždenník. 

     S radosťou konštatujem, že sa osvedčil i u nás v našej obecnej knižnici. 

Za uplynulý rok 2013, bolo týmto spôsobom darovaných 67 kníh. Ide 

o knihy, ktoré čitatelia a priaznivci kultúry zakúpili do fondu Obecnej 

knižnice v Abraháme. Naša knižnica nepohŕda ani staršími titulmi. Čitatelia 

však logicky hľadajú vo fonde predovšetkým nové knihy, ktoré knižnica 

všetky nemôže kúpiť. A z tohto dôvodu nám tento projekt veľmi vyhovuje.  

A ako na to?: 

  1. Ak môžete a chcete darovať novú knihu je užitočné sa v knižnici spýtať, 

aký titul by potrebovala. 

  2. Ak ste si kúpili novú knihu, o ktorej viete, že sa k nej po prečítaní viac 

nebudete vracať, ponúknite ju knižnici. 

  3. Ak vám ktosi daruje knihu, ktorú už máte, nezarmúťte ho odmietnutím 

darčeka a ponúknite knihu knižnici. 

     V našej knižnici nie je stratená ani jedna kniha, tie knihy, ktoré nie sú 

zaevidované do fondu sa posúvajú na burzy, alebo iné kultúrne podujatia, 

ktoré sú veľmi osvedčené. Možno by sa patrilo, aby ste sa dozvedeli, kto 

patrí medzi týchto úžasných ľudí. Nebudem ich však menovať, lebo 

niektorí chcú zostať v anonymite.  

     Preto mi zostáva iba jedno. Poslať im za všetku čitateľskú verejnosť zo 

srdca veľké ĎAKUJEM! 

 

Ľudmila Horváthová: Obecná knižnica, Abrahám 
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Kniha je strážcom tajomstiev 
 

Kniha prináša do nášho života odpočinok, a prinajmenšom je rovnako 

dôležitá ako hocičo iné v našom živote. Čítanie inšpiruje ducha a 

predstavivosť človeka. Čítanie nie je povinnosťou, úloha kníh spočíva 

prinášaním radosti do nášho každodenného, monotónneho života. Ako 

náhle otvoríme jednu knihu, jej písmená sa rozletia ako tisíce motýľov, a 

zavedú nás do nového sveta. Existuje veľa rôznych príbehov na svete, ktoré 

nepoznáme. Práve knihy umožnia čitateľovi výber príbehov podľa 

vlastného vkusu a v tom poskytuje naša knižnica pomocnú ruku. Okolo 

osem tisíc kníh čaká našich návštevníkov každý piatok od 14.00 do 17.00 

hodiny v obecnej knižnici v kultúrnom dome. V každom roku rozširujeme 

našu ponuku kníh. Pomocou dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky nakupujeme nové knihy už niekoľko rokov. Okrem toho knižnica 

často dostáva nové knihy od verných návštevníkov. Knižnica poskytuje 

bezplatné používanie internetu v rámci otváracích hodín. Zoznamovanie sa 

so svetom kníh začína už v detstve, kedy rodičia čítaním rozprávok 

umožnia prvý kontakt deťom so svetom fantázie. Objavovanie svetu kníh 

pokračuje ďalej v škôlke a v škole. S organizáciou návštev v obecnej 

knižnici podporujeme záujem detí o knihy. Snažíme sa hravo preukázať na 

to, akým spôsobom rozširujú našu vedomosť o svete dobre zvolené knihy. 

Knižnica v našej obci je veľmi dobre vybavená, a mohla by byť pýchou 

hocijakej veľkej dediny. Chcela by som upútať pozornosť na možnosť 

bezplatnej výpožičky kníh, a vopred sa teším na Vašu návštevu.  

 

Gabriela Kilacsková – knihovníčka, Kráľov Brod 

http://www.kralovbrod.sk/sites/default/files/revmondo-201312_navrh.pdf 
 

Marec – mesiac knihy 
 

„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, 

znamená stávať sa hlupákom.“ 

(Ján Amos Komenský) 
 

Mesiac marec už tradične spájame nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa 

príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s 

bezodným zdrojom vedomostí a informácií, s knihami. 

V našej obci pracuje obecná knižnica s profesionálnym knihovníkom od 

roku 1967, ktorá dnes ponúka čitateľom 20 tisíc zväzkov rôznej literatúry. 

Pri príležitosti „Marca – mesiaca knihy“ usporiadala knižnica v spolupráci s 
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miestnou materskou školou VJM a ZŠ stretnutie detí s knihami. Najprv 

prišli malí škôlkari, ktorým sme mali možnosť ukázať priestory knižnice, 

porozprávať o knihách, spisovateľoch, ilustrátoroch. Okrajovo sme ich 

oboznámili aj s výpožičným poriadkom knižnice. Deti mali možnosť 

samostatne si pozrieť a prelistovať knihy, určené a vhodné ich vekovým 

kategóriám. 

V rámci Týždňa slovenských knižníc navštívili knižnicu aj žiaci 1. a 2. 

triedy ZŠ s VJ slovenským. Niektorí z nich už dôverne poznali prácu v 

knižnici, lebo ju navštívili so svojimi rodičmi. Preto sme im prečítali 

rozprávku, ku ktorej deti pripravili ilustrácie, ktoré sme vystavili na chodbe 

pred knižnicou. Deti z 2.A triedy nám pripravili malé prekvapenie. 

Predniesli nám básničky a rozprávky, s ktorými sa dostali do školského 

kola recitačnej súťaže. Žiaci z 1. ročníka nám zas ukázali, ako krásne sa 

naučili čítať. Niektoré deti, ktorým to rodičia dovolili, sa stali aj čitateľmi 

knižnice a mohli si domov odniesť prvé vypožičané knihy.  

Potešili nás vedomosti detí o knihách. Vedeli, čo sa s knihami môže, a čo sa 

nesmie robiť a skutočne chápali, že knihy v sebe neskrývajú iba krásne a 

zaujímavé veci, ale predovšetkým veľa múdrosti. 

 

Alžbeta Prágaiová, knihovníčka Obecnej knižnice Veľké Úľany 

http://www.ulany.sk/files/obecne-noviny/2014-01.pdf 

 

 

          Dramatické čítanie 
 

V dňoch 6. a 13. marca 2014 

sa uskutočnilo na Základných školách 

v Dolných Salibách a Topoľnici 

Dramatické čítanie z diela Pavla 

Dobšinského. Podujatím sprevádzala 

a hrala herečka Divadla Jána Palárika 

v Trnave Barbora Bazsová. 

V zdramatizovanom podaní zahrala 

dve rozprávky tohto spisovateľa 

a aktívne zapojila do deja i deti. Deti 

s rekvizitami stvárnili hlavné postavy a vyskúšali si tento netradičný prejav 

rozprávky. Svojim empatickým prejavom a citom pre detskú dušu priblížila 

deťom tvorbu tohto známeho rozprávkara.  

Angelika Biróová, GK ; foto: archív GK 

http://www.ulany.sk/files/obecne-noviny/2014-01.pdf
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                                          Krst knihy Jána Navrátila Ďuro 

truľo a figliari 

 

V Mestskej knižnici v Seredi sa 26.3.2014 konal 

krst knihy seredského rodáka a spisovateľa pre 

deti Jána Navrátila - Ďuro truľo a figliari. Na 

podujatí bola prítomná aj manželka pána 

spisovateľa a zástupca vydavateľstva Regent. 

Obecenstvo tvorilo 60 detí z prvého stupňa 

Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi, ktoré 

si pripravili krásny program, ktorého súčasťou 

bolo recitačné pásmo z novej knihy Jána 

Navrátila. Na záver sa konala autogramiáda.  

Yveta Kayserová, MsK Sereď 

 

 

         Týždeň slovenských knižníc  

              2014 v okrese Galanta 

 

V dňoch od 31. marca do 6. apríla 2014 sa konal 

15. ročník tradičného celoslovenského podujatia 

Týždeň slovenských knižníc. Opäť sa rozbehol 

maratón podujatí propagujúcich knihy a hlavne 

knižnice. V tomto týždni sa konajú rôzne literárne 

podujatia, besedy so spisovateľmi, literárne kvízy, 

súťaže, výstavy. Žiaci základných a materských škôl navštevujú knižnice 

a dozvedajú sa pre ne nové informácie. 

Aj knižnice v galantskom okrese sa zapojili do Týždňa slovenských knižníc 

a pripravili pre svojich čitateľov a návštevníkov mnoho pekných 

a zaujímavých akcií. 

Mestská knižnica, Sereď:  
Počas TSK sme mali klasické akcie ako exkurzie detí zo základných 

a materských škôl, výstavky kníh, burzu kníh, odpustenie poplatkov za 

upomienky a pod.                                    (Yveta Kayserová) 

Mestská knižnica, Sládkovičovo:  
Počas Týždňa slovenských knižníc sme mali prezentáciu fungovania 

knižnice, výpožičného systému, testovanie čitateľských schopností  

a výstavu najzaujímavejších kníh a encyklopédií. 

(Katarína Talamonová)                                                                         
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Obecná knižnica, Horné Saliby:  
Knižnicu navštívili deti z materských škôl a žiaci 1.-4. ročníka ZŠ. Prečítali 

sme im rozprávku, porozprávali sme sa o tom, ako treba zaobchádzať 

s knižkami, načo slúži knižnica atď.                             (Priska Véghová) 

Obecná knižnica, Trstice:  
V rámci TSK 2014 prišli do knižnice deti z materskej školy. Exkurzie sa 

zúčastnilo 45 detí, do knižnice prišli v troch skupinách. Deti sa 

oboznamovali s knihami dozvedeli sa ako sa môžu stať členmi knižnice, 

potom nám prerozprávali peknú rozprávku, ktorú vedeli naspamäť. Po 

návšteve si deti v škôlke  nakreslili obrázky s názvom „Návšteva knižnice“ 

a „Moja najobľúbenejšia rozprávka.“ Z týchto prác sme im urobili u nás 

v knižnici malú výstavku. 

Ďalším podujatím bolo Hlasné čítanie v knižnici, kde sa pre deti čítali 

príbehy z kníh Slncové dievčatko od Márie Ďuríčkovej a Rozprávka 

o rozprávke od Kristy Bendovej.                                   (Rozália Juhosová) 

Obecná knižnica, Veľké Úľany:  
V rámci TSK 2014 sme pre deti usporiadali rôzne programy a podujatia: 

1. Rozprávkové predpoludnie pre deti z MŠ s VJM  

2. Moja obľúbená básnička – súťaž v prednese poézie a prózy pre  

    žiakov 2. A. triedy ZŠ slovenskej  

3. Moje prvé stretnutie s knižnicou – pre žiakov 1. A a 1. B triedy 

    – exkurzia a vyhotovenie záložky do kníh  

4. Čítanie rozprávky – Ako išlo vajce na vandrovku - pre 2. B triedu 

    – a kreslenie ilustrácií na túto rozprávku – vyhodnotenie  

5. Výstava z ilustrácií, ktoré vyrobili deti  

6. Poznáš tradície starých rodičov? - Beseda na tému – tradície  

    Veľkej noci – vyhotovenie malých ozdôb ku sviatku jari - 1.a 2.  

    trieda ZŠ s VJM.                                                          (Alžbeta Prágaiová) 

Galantská knižnica, Galanta:  
Počas TSK sa konali klasické akcie ako exkurzie detí zo základných 

a materských škôl, hlasné čítania, tvorivé dielne, burza kníh. Usporiadali 

sme besedu s regionálnou autorkou Mártou Jakubecz a prezentáciu 

odbornej knihy PhDr. Marty Meškovej, PhD. V rámci TSK bolo zápisné 

pre nových registrujúcich sa čitateľov zdarma. Bola celková amnestia na 

všetky druhy upomienok, pokút a poplatkov.                 (Angelika Biróová) 

 

Článok spoločne napísali: Zuzana Fajnorová, Yveta Kayserová, Katarína 

Talamonová, Priska Véghová, Rozália Juhosová, Alžbeta Prágaiová, 

Angelika Biróová 
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Medzinárodné podujatie Noc s Andersenom 

Každý rok sa v apríli na narodeniny dánskeho 

rozprávkara Hansa Christiana Andersena (1805-

1875) koná medzinárodné podujatie na podporu 

detského čítania – Noc s Andersenom. Projekt 

si získava stále viac a viac priaznivcov. Okrem 

knižníc sa do neho zapájajú aj školy a rôzne 

detské organizácie. Deti si hravou formou 

budujú svoj vzťah ku knihám a nachádzajú 

v nich nezabudnuteľné zážitky a dobrodružstvá.  

 

Aj v mnohých knižniciach galantského okresu tety knihovníčky pripravili 

pre deti rozprávkové večery a napísali nám o tom krátke správy: 
 

Mestská knižnica, Sereď:  
Noci s Andersenom, sa zúčastnilo 10 detí, ktoré v knižnici aj spali a dve 

pani knihovníčky, ktoré na nich dávali pozor a pripravili pre ne zaujímavý 

program. Deti súťažili v literárnom kvíze, kreslili, čítali,  tvorili rôzne ručné 

práce, sadili legendárny strom rozprávkovník.                      (Y. Kayserová) 

Galantská knižnica, Galanta:  
Galantská knižnica sa každoročne zapája do medzinároného projektu na 

podporu detského čítania Noc s Andersenom. Začínalo sa divadelným 

prestavením súboru Materinky – Zabudnutá škola kúziel. Program ďalej 

pokračoval v knižnici hlasným čítaním, rôznymi hrami, scénickým čítaním 

v podaní herečky Divadla Jána Palárika v Trnave Barbory Bazsovej. 

Program ukončila tradičná diskotéka.                                      (A. Biróová) 

Obecná knižnica, Abrahám: Do medzinárodného projektu na podporu 

detského čítania Noc s Andersenom sa zapojila aj Obecná knižnica 

v Abraháme.  4. apríla 2014 strávili noc v obecnej knižnici deti, ktoré sú 

čitateľmi Obecnej knižnice v Abraháme a Obecnej knižnice v Hoste. Deti 

sa stretli v knižnici o 19.00hod. V rámci programu boli predstavené knižné 

dary od vydavateľstva Slovart, z ktorých sa čítali ukážky, vyplňovali sa 

záložky, hrali sa spoločenské hry, hádali hádanky, čítali sa obľúbené knihy 

a rozprávky. Stretnutie spríjemnila pani Eva Kolárová, ktorá chová a cvičí 

psov. Kynologická ukážka mala u detí veľký úspech. Podujatia sa 

zúčastnilo 38 detí a všetky deti v knižnici aj prenocovali. Ich pobyt 

v knižnici sa skončili 5. apríla 2014 o 8.00 hod, kedy si pre ne začali chodiť 

rodičia.                                                                              (Ľ. Horváthová) 
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Obecná knižnica, Horné Saliby: 

Čítanie rozprávok, hľadanie pokladu, vedomostné hry, o knižnici, 

vyhľadávanie slovíčok v lexikónoch a v slovníkoch, prezentácia o tom ako 

vzniklo písmo, prvé knihy, kníhtlač, vedomostný kvíz. Stredoškolskí 

študenti si pre deti pripravili inscenáciu rozprávky Aladinova čarovná 

lampa.                                                                                        (P. Véghová) 

Mestská knižnica, Sládkovičovo: 

Tento rok bol náš večer zameraný na tvorenie a precvičenie vedomostí detí, 

čo sa týka čitateľských schopností a vedomosti z oblasti literatúry a 

slovenského jazyka. Keďže sa u nás nenachádzajú dostatočné priestory na 

prenocovanie detí, tak sme s nimi strávili príjemný večer plný hier 

a zábavy. Náš program pozostával z čítania, diskusie, tvorenia 

a vedomostných súťaží.                                                        (K. Talamonová) 

 

Článok spoločne napísali: Zuzana Fajnorová, Yveta Kayserová, Angelika 

Biróová, Ľudmila Horváthová, Priska Véghová, Katarína Talamonová 

 

 

Noc s Andersenom 

 
Tak ako každoročne aj tento rok sa Galantská knižnica zapojila do 

medzinárodného projektu na podporu detského čítania Noc s Andersenom. 

Podujatie sa začalo Divadelným predstavením súboru Materinky – 

Zabudnutá škola kúziel. Programom sprevádzala ježibaba Filoména a 

havran Hačo a pre všetky kúzla milujúce deti bolo pripravených šesť 

čarodejníckych rozprávok: 

Malá bosorka, Saxana, 

Harry a čary, Mokrá, 

Strašidlá a Voľná hodina. 

Deti boli zapojené do každej 

rozprávky a deja. Na záver 

si spoločne s hercami 

zatancovali. Po divadelnom 

predstavení nasledoval 

program v knižnici. Deťom 

čítal pán riaditeľ a tety 

a knihovníčky. V tvorivých 

dielňach si vyrobili vlastné záložky do knihy. Zahrali sme si logické 
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a interaktívne hry. Potom nasledovalo scénické čítanie herečky Divadla 

Jána Palárika v Trnave Barbory Bazsovej. Deťom čítala z diela Daniela 

Heviera Trinásť pochodujúcich čajníkov a Martiny Drijverovej 

Neposlušnice. Program sa skončil detskou diskotékou. 

Angelika Biróová, Galantská knižnica 

Foto: archív GK 

 

Beseda do spisovateľkou Mártou Jakubecz 

Aprílové podujatie sa uskutočnilo na Základnej 

škole Z. Kodálya s VJM Galanta. Márta Jakubecz je 

regionálnou spisovateľkou, ktorá  žije v Horných 

Salibách. Píše pre deti aj dospelých. Žiaci poznali jej 

tvorbu a aktívne sa zapájali do diskusie o písaní 

kníh. Pani Marta rozprávala o sebe, o svojich 

začiatkoch, o tvorbe a prečítala ukážky zo 

svojich najznámejších kníh pre deti. Na záver deťom 

rozdala autogramy. 

Angelika Biróová, GK ; foto: archív GK  

 

Výstava Rozprávková krajina 
 

V dňoch 09.04. – 25.04.2014 poskytla 

Galantská knižnica - detské oddelenie dočasný domov 

vílam a škriatkom. Putovná výstava bábok českej 

výtvarníčky a spisovateľky Vítězslavy Klimtovej 

Rozprávková krajina 

preputovala od roku 

2012 takmer celé 

Slovensko a zastavila 

sa aj v našej knižnici. 

Rozprávkové bytosti 

ako strašidielka, víly, škriatkovia a čerti 

priniesli do knižnice kúsok iného sveta, do 

ktorého mohli deti nazrieť i takouto formou. 
 

Angelika Biróová, Galantská knižnica ;foto: archív GK 
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Kam kráčaš Európska únia? 
  

21. mája 2014 pripravila Galantská 

knižnica pre študentov Gymnázia 

Janka Matúšku v Galante prednášku 

Kam kráčaš Európska únia? 

Prednášku viedol Doc. Mgr. Eduard 

Chmelár, PhD. Prednášateľ veľmi 

pútavou formou rozprával o poslaní, 

fungovaní a štruktúrach EU a tak 

pripravil študentom netradičnú 

hodinu Náuky o spoločnosti.  
Angelika Biróová, GK ; foto: archív GK 

 

Prezentácia a beseda k časopisu Zem a Vek 
 

Prezentácia a beseda k 

časopisu Zem a Vek prebehla dňa 

30. mája 2014 v priestoroch 

Bábkovej sály Mestského 

kultúrneho strediska v Galante. 

Podujatie prebiehalo formou 

predstavenia časopisu pre verejnosť 

a následnej besedy. Návštevníkov v 

publikum zaujímal nielen  časopis, 

ale aj rôznorodé témy (aj súčasné) 

a diskusia prebiehala veľmi živou 

formou.                                                  Angelika Biróová, GK ; foto: archív GK 

 

SLOVO  AKO  PRAZÁKLAD 

Od hlaholiky po počítačovú komunikáciu 

 
 Dňa 28. mája 2014 sa uskutočnila pre študentov Súkromného 

gymnázia v Galante a Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante 

prednáška SLOVO AKO PRAZÁKLAD, Od hlaholiky po počítačovú 

komunikáciu. Galantská knižnica v podaní herečky Divadla J. Palárika 

v Trnave B. Bazsovej pripravila pre študentov prierez dejinami a vývojom 

slovenského jazyka formou prednášky, recitáciou básní v pôvodnom znení 

až po súčasnú – elektronickú komunikáciu formou SMS.  
Angelika Biróová, Galantská knižnica 
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Beseda s autorkou Ilonou Fiala 
 

Dňa 30. mája 2014 sa uskutočnila 

pre študentov Gymnázia Zoltána 

Kodálya v Galante beseda 

s autorkou Ilonou Fiala. Autorka 

predstavila svoju novú knihu, čítala 

ukážky a odpovedala na otázky. 

Študenti sa aktívne zapojili do 

diskusie, poznali knihu autorky a 

na konci besedy záujemcom knihy 

podpísala. 
 

Angelika Biróová, GK ; foto: archív GK  

 

Beseda a prezentácia knihy Marty Meškovej 
 

Dňa 2.4.2014 sa v priestoroch 

Neogotického kaštieľa v Galante 

uskutočnila beseda a prezentácia 

knihy autorky Marty Meškovej 

Motivace žáků efektivní 

komunikací. Autorka predstavila 

svoju knihu formou prezentácie. 

Ide o odbornú literatúru určenú 

predovšetkým pedagogickej 

odbornej verejnosti, ale poslúži 

i čitateľom zaujímajúcich sa 

o uvedenú problematiku. Kniha spája poznatky modernej pedagogiky 

a zameriava sa na vzťah učiteľa a žiaka ako motivujúceho prvku pri 

vyučovaní. V závere podujatia sa uskutočnil krst 

publikácie. 

 PhDr. Marta Mešková, PhD.  
je psychologička s pedagogickou praxou. Pracuje ako 

zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie na 

Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Galante. 

Pôsobí ako odborný garant vo vzdelávacej agentúre. 
 

Angelika Biróová, GK, foto: súkromný archív M.M, 

archív GK 
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Dve ocenenia pre Mgr. Juditu Kontárovú 

 
     V priebehu pol roka dostala Mgr. Judita Kontárová za svoju dlhoročnú 

prácu v kultúre, v oblasti knihovníckej a bibliografickej činnosti i za 

mimoriadne výsledky, ktoré v nej dosiahla dve ocenenia. 

     Mesto Galanta oceňuje jednotlivcov i kolektívy, ktorí sa svojimi 

mimoriadnymi výsledkami zaslúžili o rozvoj a propagáciu mesta doma 

aj v zahraničí v rôznych spoločenských oblastiach. Primátor mesta Galanta 

Ladislav Maťašovský jej pri tejto príležitosti udelil „Ďakovný list mesta 

Galanta“  na Slávnostnom večeri spojenom s odovzdávaním Cien primátora 

a ďakovných listov mesta Galanta, ktorý sa uskutočnil dňa 10. decembra 

2013 v Renesančnom kaštieli v Galante.    

     V Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave sa dňa 15.5.2014 

konalo slávnostné odovzdávanie ocenení. Pri príležitosti Medzinárodného 

dňa múzeí Trnavský samosprávny kraj ocenil prácu kultúrnych pracovníkov 

z celého regiónu. Úvodné slovo patrilo predsedovi TTSK Ing. Tiborovi 

Mikušovi, ktorý vyzdvihol prácu všetkých pracovníkov v oblasti kultúry. 

Ocenených bolo 21 osobností a 5 kolektívov. Tibor Mikuš spolu 

s podpredsedami TTSK Józsefom Berényim a Zdenkom Čambalom 

všetkým oceneným odovzdali Pamätnú medailu predsedu TTSK. 

Medzi ocenenými bola aj naša 

spolupracovníčka a kolegyňa – 

Mgr. Judita Kontárová, 

knihovníčka a bibliografka, 

zástupkyňa riaditeľa Galantskej 

knižnice. Ocenenie jej bolo 

udelené za zásluhy v oblasti 

knihov- níckej a bibliografickej 

práce. 

Blahoželáme! 

 

     Mgr. Judita Kontárová – v Galantskej knižnici pracuje od roku 1979. 

Prešla takmer všetkými oddeleniami knižnice a nakoniec svoju profesijnú 

dráhu zakončila na Oddelení regionálnej literatúry a bibliografie, kde 

pracuje už 20 rokov. Na tomto oddelení sa združujú materiály nielen 

o meste Galanta ale aj o okrese Galanta. Vyhľadáva a spracováva údaje 

o ľuďoch, ktorí preslávili alebo pôsobili v Galante aj v okrese. Zo 

spracovaných materiálov roky buduje regionálnu biografickú kartotéku 

osobností a v Galantských novinách vedie rubriku Osobnosti Galanty. Raz 
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za mesiac na webovej stránke Galantskej knižnice uverejňuje aj výročia 

osobností galantského okresu.  

Zostavuje a vydáva bibliografie rôzneho zamerania – regionálne, 

personálne, tematické. Z bohatého výberu jej prác vyberáme tie, ktoré sa 

týkajú mesta Galanta – napr. Bibliografia dejín mesta Galanta (1997), 50 

rokov Galantskej knižnice (2001), Zoltán Kodály a Galanta : 1992-2002 

(2003), Židia v Galante a okolí (2004), Galantské trhy v článkoch (2004), 

Galéria galantských osobností : biografický slovník (2007), 40 rokov 

Vlastivedného múzea v Galante (2009), 60 rokov Galantskej knižnice 

(2011), Galantské hudobné dni (2012). Podieľala sa aj na monografii 

Galanta 1237-2007 (2008) v pasáži venovanej významným osobnostiam 

nášho mesta. Spolupracuje na tvorbe Kultúrno – historického kalendára 

TTSK (doteraz vyšli 3 časti) a obrazovej publikácii Rodný môj kraj. 

Publikuje v regionálnej a odbornej tlači Galantské noviny, Knihovnícky 

obzor, Knižničný spravodajca, Obzor, Rodný môj kraj. 

 

Spracovala: Zuzana Fajnorová, GK 

                         

   

                                                                              

Edičná činnosť Galantskej knižnice za rok 2013 

 

     Edičná činnosť Galantskej knižnice tak ako ostatné roky i teraz bola 

bohatá. Zostavili a vydali sme v súlade s plánom činnosti na rok 2013 

bibliografie, bibliografické letáky, informačné materiály i dve čísla nášho 

jubilujúceho odborného knihovníckeho časopisu a opätovne sme sa vrátili 

k vydávaniu detského literárneho časopisu Pod lupou.    

     Z bibliografií by som v prvom rade uviedla personálnu bibliografiu 

akademického sochára Štefana Prokopa (1941-1987) rodáka z Galanty, 

ktorý žil a tvoril v Pezinku. Bibliografia bola spracovaná pri príležitosti 

udelenia Ceny Trnavského samosprávneho kraja 2013 in memoriam. 

Zaradili sme do nej neperiodické i periodické ako monografie, albumy, 

výstavné katalógy, bibliografické letáky, pozvánky, články z odborných 

časopisov novín, regionálnej tlače i televízne filmy, ktoré mapujú jeho život 

a dielo. Súpis tvorí 109 bibliografických záznamov doplnený o menný, 

predmetový a geografický register. Je určená predovšetkým milovníkom 

umenia, ale i ostatným záujemcom.   

     Bibliografia periodickej tlače okresu Galanta za roky 2007-2011 je 

v poradí už piata naša publikácia, ktorá obsahuje súpis regionálnej tlače – 
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novín, časopisov, bulletinov, spravodajov, programových mesačníkov ai. 

periodík vychádzajúcich na území okresu Galanta. Na konci publikácie sú 

zaradené aj periodiká, ktoré síce nie sú územné regionaliká, ale pravidelne 

prinášajú informácie o našom okrese. Súpis obsahuje vyše 100 záznamov 

radených abecedne podľa názvu periodika a registre redaktorov, 

vydavateľov a vydavateľstiev, predmetový a geografický register. Tie slúžia 

ako základný informačný prameň každému záujemcovi o túto problematiku. 

      Kalendár výročí osobností okresu Galanta na rok 2013 sa nachádza len 

v elektronickej podobe na webovej stránke Galantskej knižnice a 

aktualizuje sa mesačne. Obsahuje informácie o 87 významných 

osobnostiach, ktorí sa narodili, žili alebo pôsobili v okrese Galanta a 

nejakým spôsobom prispeli k rozvoju a zviditeľňovaniu nášho regiónu. 

      Zostavovateľkou obidvoch tlačených bibliografií a elektronického 

súpisu je Mgr. Judita Kontárová. 

      Galantská knižnica nevydáva len vlastné bibliografie, ale participuje aj 

na spoločných vydaniach v spolupráci s krajskou knižnicou a okresnými 

knižnicami Trnavského samosprávneho kraja. V roku 2013 to bola 

výberová bibliografia 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú 

Moravu a Kultúrno-historický kalendár Trnavského samosprávneho kraja 

na rok 2014. Pri ich zostavení spolupracovala Lenka Medovčíková.  

      Bibliografické letáky Po stopách sv. Cyrila a Metoda v okrese Galanta 

zostavila Judita Kontárová, k 200. výročiu narodenia Samuela Tomášika 

a pri príležitosti besedy s Ruženou Scherhauferovou Lenka Medovčíková 

a k historickej prednáške s Pavlom Dvořákom Zuzana Fajnorová.  

      Náš odborný knihovnícky časopis Knihovnícky obzor pre knihovnícku 

obec v okrese Galanta, ktorý oslávil 30. rokov svojej existencie, vyšiel 

polročne. 

     V roku 2013 sa Galantská knižnica vrátila opäť k vydávaniu detského 

časopisu Pod lupou. Je to časopis literárnych prác žiakov ZŠ v okrese 

Galanta. V pôvodnom pláne bolo vydávanie jedného čísla ročne, ale keďže 

sme dostali veľké množstvo príspevkov od detí, časopis vyšiel dva krát 

v roku, v júni a v decembri. Teší nás záujem detí a ich učiteľov a dúfame, 

že im tento záujem zostane čo najdlhšie.                                                                                                              

 

Mgr. Judita Kontárová, GK 
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Rebríček najčítanejších kníh v Galantskej knižnici  

za rok 2013 

 

Beletria pre dospelých:      

 
1.    Dán, Dominik                                            Noc temných klamstiev                               

2.    Dán, Dominik                                            Mucholapka                                                                

3.    Brown, Dan                                               Stratený symbol                                                          

4.    Dán, Dominik                                            Uzol                                                                               

5.    Keleová-Vasilková, Táňa                          Tá druhá                                                                      

6.    Jamborová, Vita                                         Nevera ako dôvod                                                      

7.    Urbaníková, Eva                                        Všetko alebo nič                                                         

8.    Keleová-Vasilková, Táňa                          Dva životy                                                                    

9.    Dán, Dominik                                            Cela číslo 17                                                                 

10.  Dán, Dominik                                            Kožené srdce                                                               

 

Beletria pre dospelých v maďarskom jazyku: 
 

1.  Fábián, Janka                                               Emma fiai                                                                  

2.  Fábián, Janka                                               Emma  lánya  

3.  Fábián, Janka                                               Emma szerelme    

4.   Lawrence, Leslie L.                                    Mogyoróallergia                                                        

5.  Fulmeková, Denisa                                     A remény vonalai                 

 

Odborná literatúra: 

 

1.  Levická, Jana                                    Sociálna práca                                    

2.  Schavel, Milan                                  Sociálne poradenstvo a komunikácia 

3.  Tokárová, Anna                                Sociálna práca 

4.  Levická, Jana                                    Na ceste za klientom 

5.   Pelsmacker, Patrick De                   Marketingová komunikace 

                                                

 

 

Beletria pre deti a mládež v maďarskom jazyku: 
 

1.  Disney                                                          Hercegnők paripái 2 

2.  Stilton, Geronimo                                        Csonkamancsú miau kastélya 

3.  Stilton, Geronimo                                        Az eltünt kincs rejtély 
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Beletria pre deti a mládež: 
 

1.    Saint-Exupéry, Antoine de                     Malý princ                                                                   

2.    Brezina, Thomas                                    Smrtiaca hmla                                                            

3.    Kent, Graeme                                         Ezopove bájky                                                            

4.    Auerbach, Annie                                    Vitajte na ranči                                                          

5.    Dobšinský, Pavol                                   Trojruža                                                                       

6.    McDonald, Megan                                 Dada Nálada bude slávna!                                       

7.    Petiška, Eduard                                      Staré grécke báje a povesti                                     

8.    Kinney, Jeff                                           Denník odvážneho bojka                                          

9.    Rowling, J. K.                                        Harry Potter a tajomná komnata                            

10.  Zúbek, Ľudo                                           Jar Adely Ostrolúckej                                                 
 
 

Náučná literatúra pre deti a mládež: 
 

1.                                                                          A világtörténelem krónikája                                        

2.                                                                          A világ története                                                            

3.                                                                          Príručka pre dievčatá                                                    

4.    Marks, Anthony                                            A Rómaiak                                                                          

5.                                                                          Világatlasz                                                                          

6.    Arnold, Nick                                                 Kruté sily                                                                            

7.    Arnold, Nick                                                 Šokujúca príroda                                                               

8.    Oliver, Martin                                               Úžasný film                                                                        

9.                                                                          Hry na voľný čas                                                               

10.  Cox, Michael                                                 Obludné výtvarné umenie                                                                                                                             

   

         

Ako bolo vidieť už počas výsledkov polročnej štatistiky v prvej desiatke 

najčítanejších kníh za rok 2013 sa nachádzajú knihy slovenských autorov. 

Dominujú však knihy Dominika Dána. Je to v súčasnosti najčítanejší 

slovenský spisovateľ. Jeho knihy sa na policiach Galantskej knižnice 

takmer vôbec nenachádzajú. Sú stále obľúbené a vyhľadávané našimi 

čitateľmi. U detských čitateľov je stále na prvom mieste Malý princ od 

Saint-Exupéryho. Je potešiteľné, že Harry Potter má stále svoj okruh 

obdivovateľov aj v ďalšej generácii čitateľov.      

Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať, či neohrozeného D. Dána a Malého 

princa v priebehu I. polroka 2014 dokáže niekto poraziť. Ďalší rebríček 

Vám prinesieme v budúcom čísle. 

Tak s chuťou do čítania! 

                                                                  Spracovala: Zuzana Fajnorová  


