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Nový zákon o knižniciach 
 
Dňa 6. mája 2015 Národná rada Slovenskej republiky schválila nový 
knižničný zákon, ktorý nadobudol účinnosť od 1. júla 2015. Jedná sa o 
zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 
206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 
hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. 
(ďalej len „knižničný zákon“). 
Nový knižničný zákon prináša viaceré zmeny:  
Zakladateľom alebo zriaďovateľom sa nemôže stať fyzická osoba. Pre 
zriaďovateľov knižnice zákon stanovil okrem povinností zabezpečiť vhodné 
priestory, vhodných zamestnancov, prostriedky na činnosť a možnosti na 
vzdelávanie knihovníkov aj povinnosť zabezpečiť moderné technické 
vybavenie a podmienky na zavádzanie nových technológií a knižnično-
informačných služieb (§4, ods. 2, písm. d). 
Zákon o knižniciach v §14 zmenil frekvenciu revízie knižničného fondu:  
1. do 50 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých päť rokov, 
2. do 100 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých desať rokov, 
3. nad 100 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých pätnásť 
rokov, pričom sa môže uskutočňovať formou čiastkových revízií. 
Právne sa zavádza definícia pojmu používateľ (nie čitateľ ani klient), resp. 
aktívny používateľ (§ 16, ods. 4). 
Knižnično-informačné služby (KIS) nerozdeľuje na základné a špeciálne, 
zachováva však ich rozdelenie na KIS poskytované bezplatne a KIS, za ktoré 
je knižnica oprávnená požadovať od používateľa primeranú úhradu 
vynaložených finančných nákladov. V § 17 definuje medziknižničnú 
a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu. Zákon nariaďuje, že 
vypožičiavanie knižničných dokumentov medzi knižnicami (MVS) je 
bezplatné. Čo ale neznamená, že žiadajúca knižnica nemôže požadovať 
primeranú úhradu preukázateľne vynaložených nákladov od používateľa 
(napr. poštovné). Rovnako je oprávnená od používateľa požadovať úhradu 
ročného registračného poplatku (§ 16, ods. 9). 
Podľa § 18 písm. a), je že knižnica oprávnená spracovávať osobné údaje 
aktívnych používateľov s  presným účelom a v stanovenom rozsahu (meno, 
priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, 
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dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, 
najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailová adresa, meno, 
priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa). Znamená to, že zákon 
o knižniciach sa stal v oblasti ochrany osobných údajov tzv. osobitným 
zákonom, preto už na spracovanie osobných údajov nepotrebujeme súhlas 
používateľa.  
Plné znenie zákona nájdete aj na webovej stránke Galantskej knižnice 
v sekcii Pre knižnice – Dokumenty a materiály – Zákon o knižniciach 
http://www.galantskakniznica.sk/sk/zakon-o-knizniciach/ 
 

Spracovala: Zuzana Fajnorová 

    
 
 

Dotácie v roku 2016 
 

     Všetky granty a dotácie určené pre knižnice prešli koncom roka do 
kompetencie novovytvoreného Fondu na podporu umenia.  
      Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca 
podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla 
na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť 
dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných 
orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora 
„živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na 
tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej 
spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry 
a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či 
výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. 
Na webovej stránke fondu www.fpu.sk je zverejnená štruktúra podpornej 
činnosti na rok 2016 ako aj harmonogram výziev na rok 2016. 
Pre knižnice je určený Program 6 - Pamäťové a fondové inštitúcie. 
Štruktúra programu: 
6.1 Knižnice  
6.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra 
6.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity 
6.1.3 Akvizícia knižníc 

http://www.galantskakniznica.sk/sk/zakon-o-knizniciach/
http://www.fpu.sk/
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6.1.1 – Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra 
Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj knižníc; 
zabezpečenie, ochranu a bezpečnosť knižničných fondov prostredníctvom 
technického, technologického, elektronického alebo mechanického 
zariadenia a na vybavenie objektov a priestorov; odbornú ochranu a 
uloženie knižničného fondu, spracovanie, sprístupňovanie, reštaurovanie a 
ochranu historických knižničných dokumentov a historických knižničných 
fondov, vzácnych rukopisov, starých a vzácnych tlačí, významných a 
vzácnych slovacikálnych dokumentov.  
Dotácia sa poskytuje vo výške 1 500 – 15 000 €. 
6.1.2 – Podujatia a vzdelávacie aktivity 
Podpora je zameraná na podporu komunitných a multikultúrnych aktivít 
knižníc, projektov odborných a vzdelávacích aktivít zameraných na 
zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a informačnej gramotnosti používateľov, 
tvorivých dielní zameraných na zvýšenie návštevnosti knižníc, literárno-
spoločenských podujatí ako literárne večery, či autorské čítania, na 
podporu projektov rozvoja čitateľskej gramotnosti a podporu čítania. 
Podpora je určená aj na projekty celoživotného vzdelávania zamestnancov 
knižníc a používateľov knižnično-informačných služieb; na projekty 
odborných a vzdelávacích podujatí pre zamestnancov knižníc 
regionálneho, nadregionálneho a celoslovenského významu (odborné 
konferencie, semináre, sympózia, školenia, kurzy, workshopy) ; vydávania 
odborných publikácií; na projekty zamerané na propagáciu, marketing, 
informačné, edičné a publikačné aktivity. 
Dotácia sa poskytuje vo výške 1 500 – 15 000 €. 
6.1.3 - Akvizícia knižníc 
Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu. 
Dotácia sa poskytuje vo výške 1 000 – 15 000 €, 
      Všetky podpory sú určené len pre knižnice, ktoré sú evidované v 
Zozname knižníc Slovenskej republiky. 
     Podľa zverejneného predbežného harmonogramu výziev na rok 2016 
bude predkladanie projektov pre podprogram 6.1 prebiehať v termíne od  
12. 3. 2016 do 11. 4. 2016.  
 

Zdroj: www.fpu.sk 
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Rekonštrukcia detského oddelenia Galantskej knižnice 
 
V letných mesiacoch júl 
a august prebehla komplet- 
ná rekonštrukcia priestorov 
detského oddelenia Galant- 
skej knižnice. Po úspešnom 
získaní grantu z Minister- 
stva kultúry SR a s použitím 
vlastných zdrojov knižnice 
boli na detskom oddelení 
vymenené všetky zastarané 
regály a zároveň prebehli 
práce, ktoré súviseli s touto 
obnovou (maľovanie, brúse- 
nie parkiet, elektroinštalač- 
né práce). Práce boli o to 
náročnejšie, že fond detskej 
knižnice predstavuje viac 
ako 20 000 zväzkov, ktoré 
bolo potrebné najprv z 
miestností vysťahovať a po 
zmontovaní nových regálov 
opäť uložiť. Stanovený ter- 
mín otvorenia bol však 
dodržaný v predstihu. 
Detské oddelenie Galantskej  
knižnice od konca augusta 
víta svojich detských čitate- 
ľov v moderných a zrekon- 
štruovaných priestoroch.  
 
 
Angelika Biróová  
Foto: archív GK 
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Nové trendy v činnosti kultúrnych zariadení 
v obci Abrahám 

 
 

     Kultúrne zariadenie v obci Abrahám 
(obecná knižnica, obecné múzeum) 
v letných mesiacoch jún, júl, august 
vždy prvú nedeľu v mesiaci organizovali 
v priestoroch záhrady obecného múzea 
 „Posedenie s hudbou a slovom“.  
     Na podujatí odznela recitácia, 
čítanie z kníh a tvorivá činnosť pre deti. 
Ako hostia sa na podujatí zúčastnila 
Beáta Kuracinová Vargová, Marianna 
Hričová, pracovníčka Malokarpatského 
múzea v Pezinku a žiak základnej školy 
Michala Tareka v Abraháme Jožko 
Lukačovič s repertoárom recitácia, spev 

a hra na flautu. 
           S uspokojením môžem konšta- 
tovať, že všetky podujatia mali hodnú 
návštevnosť a odozva bola kladná. 
     Ďalšou novinkou je umiestnenie 
domčekov pre knihy. Domčeky sú 
nainštalované na detskom ihrisku 
a isto sú využívané, lebo okrem kníh  
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skrývajú  aj omaľovánky a iné 
poučné materiály pre malých i 
veľkých návštevníkov.  
 
 
Ľudmila Horváthová 
Obecná knižnica Abrahám  
Foto: archív knižnice 

 
 

 
Návšteva kolegov zo partnerského mesta Paks 

 
...naša šťastná hviezda a zvedavosť nás doviedli do galantskej knižnice, 
ďakujeme za srdečné prijatie a očakávame opätovanie našej návštevy ... 
Tieto slová sa dočítame v  kronike Galantskej knižnice v zápise zo dňa 
6.7.2015. Vtedy sme privítali milých priateľov  na pôde  Galantskej knižnice 
– prišli nás navštíviť bývalí i súčasní knihovníci a knihovníčky z  Maďarska, z 
Tolnianskej župy pod vedením Istvána Gutaiho, riaditeľa na dôchodku z 
Mestskej knižnice Istvána Pákolitza v Paksi.  
     Po prehliadke priestorov knižnice, priateľským rozhovorom so 

zamestnancami a krátkom 
občerstvení sa pobrali ďalej 
objavovať krásy nášho 
regiónu s pánom Rudolfom 
Mézesom, tajomníkom 
Oblastného výboru Csema- 
doku v Galante.  
 
 
 

Mgr. Judita Kontárová 
  Mestská knižnica Istvána Pákolitza, Paks 
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Beseda so spisovateľkou Mártou Jakubecz 
 

  Dňa 2. októbra 2015 sa 
v DD Patria v Galante usku-  
točnila beseda so spisova- 
teľkou Mártou Jakubecz. 
Keďže jej tvorba má aj 
náboženský podtón beseda 
svojim obsahom vhodne 
zapadla do osadenstva 
seniorov domova dôchod- 
cov. 
Zo svojej najnovšej knihy im 
prečítala úryvok a poroz- 

právala aj o svojej ďalšej tvorbe. Svojim prejavom vniesla do besedy 
príjemnú a harmonickú atmosféru, ktorú klienti Patrie vrelo ocenili. 
  

Angelika Biróová ; foto: archív GK 
 

 

 

             V knižnici s Ľudovítom Štúrom 

  
     V dňoch 5. a 6. októbra 
2015 sme si v našej knižnici 
pripomenuli Deň župy  
a hlavne 200 rokov od 
narodenia nášho význam- 
ného predstaviteľa sloven- 
ského národného života 
Ľudovíta Štúra.  
V spolupráci s Galantskou 
knižnicou naša knižnica  
pozvala na besedu o Ľ. 
Štúrovi žiakov a pani učiteľ- 

ky zo základnej školy v Šintave, ale aj klientov a pracovníkov DSS v Šintave. 
So žiakmi sme sa rozprávali o tom, kto to bol Ľudovít Štúr, ako žil, študoval, 
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prečo sa neoženil, ako sa žilo 
v jeho dobe a i. 
Najpodstatnejšie však bolo to, 
o čo sa Ľudovít Štúr zaslúžil – 
o spisovnú slovenčinu a jej 
gramatiku.  
     Na záver sme si so žiakmi 
vyplnili jednoduchý kvíz, do 
ktorého sa všetci aktívne 
zapájali. Celé podujatie s nami  
v príjemnom prostredí knižni- 

ce sledoval aj sám Ľudovít z obrazu, ktorý namaľovala pani učiteľka Ninka 
Kubačková so žiakmi a pre túto príležitosť nám ho základná škola 
zapožičala. Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutia 
u nás v knižnici.  
 

Milada Pisárová, Obecná knižnica Šintava 
Foto: archív knižnice 

 

 

Beseda s historikom Pavlom Dvořákom 

 
Dňa 21.10.2015 sa v Renesančnom kaštieli 
v Galante uskutočnila beseda s historikom 
Pavlom Dvořákom. Prednáška obsiahla 
široké dejiny Slovenska počnúc tureckými 
vpádmi a končiac Štúrom. Pavol Dvořák 
svojim rozprávačským talentom dokáže 
zaujať nielen dospelé publikum ale aj 
mládež, ktorá bola na podujatí tiež 
prítomná. Prednášku doplnil autogramiádou 
a predajom  svojich publikácií, o ktoré bol 
v tomto predvianočnom čase veľký záujem. 
Nakoľko účasť na tejto prednáške bola viac 
než priaznivá veríme, že sa s historikom 

stretneme aj v budúcich rokoch. 
Angelika Biróová 
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Rozprávkové čítanie  
 

V zimnom tomto období, keď je už skoro tma 
a mamičky s deťmi už nie sú toľko vonku, začala 
naša knižnica organizovať od 16. do 17. hodiny 
pondelňajšie čítanie rozprávok pre mamičky 
s deťmi. Účasť zatiaľ nebola veľká, ale veríme že  
sa v januári všetko zmení. Našimi prvými 
najmenšími čitateľmi boli malí Tiborko a Jakubko, 
ktorým sa v knižnici veľmi páčilo. Budeme radi, 
keď nabudúce 
prídu aj ostat- 
ní naši kama- 

ráti  a zoberú so sebou aj mamičky 
alebo ockov, babičky alebo dedkov.  
     O ďalších podujatiach vás budeme 
informovať rozhlasom, oznamom na 
knižnici a na facebookovej stránke 
Knižnica Šintava    

 

       Milada Pisárová ; Obecná knižnica Šintava ; foto: archív knižnice     
 

 

 

Vianočné posedenie s lupou 
 

     Aj tento rok v decembri 
vyšlo druhé číslo detského 
literárneho časopisu Pod 
lupou. Keďže sa už blížili 
Vianoce, podujatie sme spojili 
s ďalšou decembrovou akciou 
– Posedením pod jedličkou. 
Program nám spríjemnili 
pásmom kolied členovia det-  
ského speváckeho súboru 
Severáčik, ktorý pôsobí pri 
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Základnej škole Gejzu Dusíka v Galante. Potom prebehlo hodnotenie 
aktuálneho čísla Pod lupou, v ktorom prezentovali deti svoju literárnu 
tvorbu v slovenskom aj v maďarskom jazyku. Našlo sa aj zopár odvážlivcov, 
ktorí predniesli svoje literárne dielka pred ostatnými, za čo zožali veľký 
potlesk.  
     Už teraz sa tešíme na príspevky do budúcoročného letného čísla. 
Dúfame, že ich príde veľa a zapoja sa aj ďalšie školy z galantského regiónu, 
aby prezentovali šikovnosť svojich žiakov. 
 

Zuzana Fajnorová ; foto: archív GK 

 
 

Ján Majko - objaviteľ jaskýň 
 

     Bol najznámejším členom 
staršej generácie slovenských 
jaskyniarov. Rodák z nížiny, 
inšpirovaný objavom Demänov- 
skej jaskyne Slobody, ako člen 
pohraničnej finančnej stráže na 
maďarsko-slovenskom pomedzí 
pri obci Kečovo v Slovenskom 
krase dňa 29. 9. 1926 objavil 
perlu slovenských jaskýň – 
Domicu. Ako dobrovoľný člen 
Speleologickej sekcie Slovenskej 
ligy v Plešivci sa zaslúžil o ďalšie 
speleologické objavy.  

Z významnejších objavov uvádzam spojenie Domice s Čertovou dierou, 
objav podzemných častí Silickej ľadnice, ako aj antropologicky 
pozoruhodnej Jaskyne pri buku, nazvanej neskôr Majkova jaskyňa.  
     Boj o prvenstvo pri objavení Domice zasial nešváry medzi príslušníkov 
objaviteľskej skupiny, v dôsledku intríg bol Majko preložený na iný 
pohraničný úsek a neskôr pozbavený štátnej služby. Na sklonku prvej 
republiky a počas tzv. slovenského štátu Majkova terénna jaskyniarska 
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aktivita ochabla, jeho činnosť sa preorientovala na publikovanie 
predchádzajúcich objavov.  

Po oslobodení v roku 1945 
sa ako prvý dobrovoľník 
vrátil na územie Sloven- 
ského krasu, kde od roku 
1946 pracoval v Jaskyniar- 
skom zbore KSTL, neskôr 
v Slovenskej speleologic- 
ckej spoločnosti, v cestov- 
nom ruchu Povereníctva 
dopravy a napokon v n. p. 
Turista, kde bol vedúcim 
profesionálnych speleolo- 

gických skupín pre prieskum a ochranu jaskýň. Zaslúžil sa o objav skoro 
stovky jaskýň. Za svoju obetavú speleologickú činnosť dostal viaceré 
vyznamenania - je držiteľom Pamätnej plakety Správy slovenských jaskýň 
(1976), Zlatej medaily Slovenskej speleologickej spoločnosti (1985) a 
Zaslúžilý pracovník Ministerstva kultúry SSR.  
     Ján Majko však nebol len objavovateľ : jaskyne videl vždy komplexne, 
a preto aj ako čestný 
člen Speleologického 
poradného zboru pri 
Ministerstve kultúry 
SSR zasahoval cen- 
nými návrhmi najmä 
do problémov ochrany  
krasových javov.  
O jeho všestrannosti 
svedčia aj jeho zásluhy 
o objavenie ďalších  
jaskýň s archeologi- 
ckými nálezmi.  
     Aj keď bol Majko publikačne aktívny predovšetkým v problematike 
všeobecnej speleológie, slovenská archeológia mu vďačí za príkladnú 
spoluprácu s pracovníkmi Archeologického ústavu Slovenskej akadémie 
vied v Nitre. 
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     ... mnohým z vás iste nie je známe, že Ján Majko, nestor slovenských 
jaskyniarov, sa narodil dňa 17. 9. 1900 v malej dedinke pri Váhu v našom 
okrese, v Dolnej Strede. Ľudovú školu navštevoval v rodisku. Počas 1. 
svetovej vojny pracoval v seredskom cukrovare, neskôr bol odvedený ako 
vojak rakúsko-uhorskej armády na taliansky front. Po návrate opäť 
pracoval v cukrovare. Ako vojak základnej vojenskej služby slúžil v Nových 
Zámkoch. V rokoch 1923-1936 bol členom zboru pohraničnej stráže 
v Dolnej Vsi, v Skalitom a v Silici, po prepustený zo štátnych služieb sa živil 
ako poľnohospodársky robotník. V rokoch 1946-1963 pôsobil znova 
v oblasti speleológie, spolupracoval pri organizovaní profesionálneho 
prieskumu a ochrany jaskýň na Slovensku. Do dôchodku odchádzal ako 
správca jaskyne Domica. Zaslúžený odpočinok sa rozhodol stráviť 
v rodičovskom dome vo svojej  rodnej obci, v Dolnej Strede, kde sa  
intenzívne venoval písaniu správ zo starších prieskumov, spomienkam, 
aktívne viedol korešpondenciu s odborníkmi i významnými osobnosťami 
vedy v rámci vtedajšieho Československa. Viedol príkladnú dokumentáciu 
a jeho objemná písomná pozostalosť je 
uložená v Slovenskom múzeu ochrany 
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom 
Mikuláši. 
      Ján Majko zomrel dňa 29. 12. 1985 
v Trnave. Miestom jeho posledného 
odpočinku je obecný cintorín v Dolnej 
Strede.    
      Jeho meno nesie Majkova jaskyňa 
pri horárni Silička, Majkov dóm 
v jaskyni Domica, Ulica Jána Majku 
v Dolnej Strede (1996), Základná škola 
Jána Majku v Dolnej Strede (2013), kde 
v roku 1996 bol odhalený aj jeho 
pamätník.   
      Mestské múzeum v Seredi  tohto roku usporiadalo výstavu (16.12.2015-
22.2.2016) o jeho živote a diele s názvom Ján Majko – objaviteľ jaskýň.  
      Galantská knižnica zostavila a vydala personálnu bibliografiu Jána 
Majku (1986), ktorej rozšírené a prepracované vydanie pripravujeme 
v roku 2016.  

Mgr. Judita Kontárová  
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Plán edičnej činnosti na rok 2016 
 
V budúcom kalendárnom roku pripravuje Galantská knižnica v rámci svojej 
edičnej činnosti nasledovné tituly bibliografických, ako aj periodických 
publikácií, ktoré budú vydané v tlačenej ale aj v elektronickej podobe.  
 
 Bibliografie 
     
1.  Speleológ Ján Majko (1900-1985) : personálna bibliografia / Zost. Mgr.  
     Judita Kontárová. – 2. vyd. 

                                                                                                             
2.  Vodné mlyny v okrese Galanta : regionálna bibliografia / Zost. Mgr.  
     Judita Kontárová  
      
3.  Vojtech Mihálik (1926-2001) : personálna bibliografia / Zost. Zuzana  
     Fajnorová 

                                                                                                                     
4. Galantská knižnica – bibliografický leták k 65. výročiu / Zost. Judita  
     Kontárová, Zuzana Fajnorová, Lenka Medovčíková 
 
Periodické publikácie 

                                                                                                     
1.  Kalendár výročí osobností okresu Galanta : 2016  [Elektronicky] / Zost.   
     Mgr. Judita Kontárová      
 
2.  Zoznam periodickej tlače v Galantskej knižnici : 2016 [Elektronicky] /  
     Zost. Lenka Medovčíková 

                                                                                                                
3.  Knihovnícky obzor : metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov  
     verejných knižníc okresu  
     Galanta. – Roč. 33, č. 1,2 (2016) / Zost. Zuzana Fajnorová 
 
4.  Pod lupou : časopis literárnych prác žiakov základných škôl v okrese  
     Galanta. – Roč. 8, č. 1, 2 (2016) / Zost. Zuzana Fajnorová 
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TOP 10 najčítanejších kníh v Galantskej knižnici 
za rok 2015 

 
 
 
 
Beletria pre dospelých:      
 
1.    Dán, Dominik                                            Nevinným sa neodpúšťa 
2.    Urbaníková, Eva                                        Za facku    
3.    Dán, Dominik                                             Jednou nohou v hrobe                                                         
4.    Dán, Dominik                                             Uzol                                                          
5.    Leonard, Niall                                            Drvič                                                                               
6.    Opremčáková, Števa                                Ja svokra                                                                      
7.    Martincová, Denisa                                  Ženy vyhnané z raja                                                      
8.    Jones, Lisa Renee                                      Keby som bola tebou                                                                                                              
9.    Krausová, Karin                                         Sukničkár 
10.  Keleová-Vasilková, Táňa                          Nikdy                                                                  
 
 
 
Beletria pre dospelých v maďarskom jazyku: 
 
1.    Rivers, Francine                                          Megváltó szeretet                                                                  
2.    Moretti, Melissa                                         Holnap érted jövök  
3.    Lawrence, Leslie L.                                     Sziget a ködben I.    
4.    Lawrence, Leslie L.                                     Sziget a ködben II.    
5.    Moretti, Melissa                                         Ház a hegytetön   
6.    Moretti, Melissa                                         Házamba hívlak 
7.    Lindsey, Johanna                                        A szenvedély hatalma 
8.    Hunter, Sally                                                Zárt osztály 
9.    Piconet, Jodi                                                Találj rám! 
10.  Nesbo, Jo                                                     Fejvadászok                                                                        
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Odborná literatúra: 
1.    Turek, Ivan                                                  Didaktika 
2.    Polouček, Stanislav                                    Peniaze, banky, finančné trhy 
3.    Chovancová, Božena                                 Finančný trh     
4.    Pelsmacker, Patrick De                             Marketingová komunikace                                    
5.    Vágnerová, Marie                                      Vývojová psychologie 
6.    Kita, Jaroslav                                               Marketing  
7.    Kiyosaki, Kim                                               Je najvyšší čas! 
8.    Černohorský, Jan                                        Základy financí 
9.    Jílek, Josef                                                    Finance v globální ekonomice 
10.                                                                         Finančné trhy                                                   
 
 
 
Beletria pre deti a mládež: 
 
1.    Mull, Brandon                                             Fablehaven I. 
2.    Brezina, Thomas               Prípad pre teba a tigrí tím - Po stopách Yetiho                      
3.    Kinney, Jeff                        Denník odvážneho bojka - Ponorková choroba  
4.    Pichon, Liz                                                   Tom Gates 2.  
5.    Brezina, Thomas                                         Dom plný príšer 
6.    Paolini, Christopher                                   Eragon I. 
7.    Brezina, Thomas                                         Prekliaty zámok 
8.    Brezina, Thomas    Prípad pre teba a tigrí tím - Záhadný pirátsky denník 
9.    Brezina, Thomas                    Prípad pre teba a tigrí tím - Hrozba robotov 
10.  Rennison, Louise                                        Búrlivé pančušky                       
 
 
 
Beletria pre deti a mládež v maďarskom jazyku: 
 
1.    Marék, Veronika                           A kockásfülű nyúl : az elveszett papagáj 
2.    Riordan, Rick                   A villámtolvaj : Percy Jackson es az Olimposziak 
3.    Molnár, Ferenc                                             A Pál utcai fiúk 
4.    Bartos, Erika                                                  Bogyó és Babóca beteg 
5.    Bartos, Erika                                                  Bogyó és Babóca a jégen 
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6.                                                                             Hercegnők paripái 2. 
7.    Bartos, Erika                                                  Bogyó és Babóca a levegőben 
8.    Marék, Veronika                          A kockásfűlű nyúl : Kriszta születésnapja 
9.    Illyés, Gyula                                                    Hetvenhét magyar népmese 
10.  Kilbride, Sarah                                               A hercegnő és a varázspónik   
 
 
 
Odporúčajúca literatúra pre deti a mládež: 
 
1.    Kent, Graeme                                               Ezopove bájky 
2.    Horák, Jozef                                                  Povesti spod Sitna 
3.    Dobšinský, Pavol                                          Trojruža 
4     Tajovský, Jozef Gregor                                Horký chlieb                                                             
5.    Saint-Exupéry, Antoine de                         Malý princ   
6.    Zúbek, Ľudo                                                  Jar Adely Ostrolúckej 
7.    Petiška, Eduard                                            Staré grécke báje a povesti 
8.    Defoe, Daniel                                                Robinson 
9.    Dobšinský, Pavol                                          Slovenské rozprávky 
10.                                                                          Išlo dievča po vodu                              
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    
 
 


