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Komentár k ročnému výkazu o činnosti verejných knižníc 
okresu Galanta za rok 2015 

 

 

 

 
Počet obcí :                                                                        36 
Počet obyvateľov okresu:                                              93.813   (k 31. 12.2015) 
Počet obyvateľov okresného mesta:                           15.031   (k 31.12.2015) 
                                                                                           
 
Z celkového počtu obcí v okrese Galanta (36) nemá vlastnú knižnicu 6 obcí.  
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, v ktorých v roku 2015 knižnica fungovala je 
84.029 (k 31.12.2015).   
Tento rok sa spracovávali ročné výkazy iba v elektronickej forme. Každá 
knižnica (obecný úrad) dostali na svoju mailovú adresu link od Správcu 
systému Štatistiky MK SR, cez ktorý mohli vyplňovať formulár štatistiky. 
Regionálne metodičky nedostali oprávnenie na vstup do týchto 
formulárov, takže pokiaľ sa v nich vyskytli chyby, nemali možnosť ich 
opraviť. Konzultácie k vyplňovaniu výkazov prebiehali telefonicky, 
mailovou poštou alebo osobnou návštevou.   
 
1.  Sieť knižníc    
 
Knižnice spolu                                                                   28 
z toho  

 Regionálne knižnice                                      1        +  2 pobočky 

 Mestské knižnice                                           2 

 Obecné s profesionálnymi prac.                 5 

 Obecné s neprofesionálnymi prac.           20                                

z toho – stagnujúce                                       1 
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V roku 2015 stagnovala v galantskom okrese jedna knižnica – Obecná 
knižnica v Dolnom Chotári. V tomto roku boli v galantskom okrese zrušené 
dve knižnice – Obecná knižnica v Mostovej a Obecná knižnica vo Veľkej 
Mači. Obe knižnice prešli pod správu školských knižníc s možnosťou 
prístupu obyvateľov obcí ku knižničnému fondu.   
V priebehu roka 2015 bola Galantskej knižnici zrušená jedna pobočka  - 

v Domove dôchodcov – Patria v Galante (z priestorových dôvodov 

prenajímateľa).   

 
2.  Knižničný fond 
 
V roku 2015 verejné knižnice v okrese Galanta získali 4.457 knižničných 
jednotiek (- 669) ; z toho bolo kúpou získaných 2.915 (+ 283) kn.j. a 1.542 (- 
1373) kn.j. darom.   
Galantská knižnica sa každoročne zapája do medzinárodného projektu 
„Márai program“ Nadácie Nemzeti Kulturális Alap (Maďarsko). Kým v roku 
2014 získala knižný dar v počte 443 kníh, tento rok (2015) to bolo len 30 
kníh. V roku 2015 akvizičné oddelenie pokračovalo v retrospektívnom 
spracovávaní fondu regionálneho oddelenia GK a do knižničného fondu 
pribudlo 201 prírastkov drobnej tlače.  
Na nákup knižničného fondu bola v galantskom okrese vynaložená celková 
suma 29.844,- €, čo je v porovnaní s rokom 2014 o 2.393,- € viac. V roku 
2015 žiadny prírastok do fondu (ani kúpou ani darom) neuvádzali 2 
knižnice. Úbytok knižničných jednotiek za všetky typy knižníc v okrese 
Galanta predstavuje 4.024 zväzkov.  

 
3.  Výpožičky  
 
V roku 2015 bolo zrealizovaných v knižniciach 239.602 výpožičiek, čo je 
o 16.609 výpožičiek menej ako v roku 2014. Priemerný počet výpožičiek na 
jedného obyvateľa okresu bol 2,55 (- 0,19).  
 
4.  Čitatelia            
 
V roku 2015 bolo zaregistrovaných vo všetkých typoch knižníc galantského 
okresu spolu 6.205 čitateľov (- 1.899), čo predstavuje 6,61 % (- 2,05) 
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z celkového počtu obyvateľov okresu. V porovnaní s rokom 2014 je to 
o 1.899 čitateľov menej.  
Detí do 15 rokov bolo zaregistrovaných 2.565, čo je o 273 detských 
čitateľov menej ako v roku 2014. 
Knižnice navštívilo spolu 65.519 návštevníkov, čo bolo o 9.027 
návštevníkov menej ako v roku 2014.  
Počet návštevníkov na podujatiach usporiadaných knižnicami bol 5.452, čo 
predstavuje oproti roku 2014 pokles o 1.597 návštevníkov. 
Internet pre verejnosť použilo vo všetkých typoch knižníc v galantskom 
okrese 3.609 (- 316) používateľov. Záujem o túto službu je čoraz nižší, 
nakoľko internetové pripojenie je už štandardom v takmer každej 
domácnosti. 
 
5.  Ďalšie činnosti 
 
Knižnice v okrese Galanta pripravili a zrealizovali spolu 357 (- 19) 
vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. Z toho bolo 113 (- 24) 
hodín informačnej výchovy. Najviac podujatí pre svojich čitateľov 
a používateľov pripravila Galantská knižnica 165 (- 7), mestské knižnice 114 
(- 8), profesionalizované knižnice 46 (+ 2) a neprofesionalizované 32 (- 6 ). 
V rámci metodickej činnosti bolo uskutočnených 10 (- 7) metodických 
návštev. Usporiadaná bola 1 pravidelná porada pre knihovníkov verejných 
knižníc okresu Galanta.  
Edičnú činnosť v galantskom okrese realizuje iba Galantská knižnica, ktorá 
v roku 2015 vydala 9 materiálov (- 5). 
 
 
6.  Informačné technológie 
 
Počet osobných PC v roku 2015 predstavoval 21 (- 27) kusov, z tohto počtu 
je 20 (+ 3) počítačov s pripojením na internet s prístupom pre verejnosť. 
WiFi pripojenie vo svojich priestoroch ponúkajú pre verejnosť 3 knižnice. 
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 poskytujú 3 knižnice. On-line katalóg 
majú dve knižnice – Galantská knižnica a Mestská knižnica Sereď.  
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7.  Zamestnanci a hospodárenie   
 
Počet zamestnancov vo všetkých typoch verejných knižníc v okrese Galanta 
predstavoval v roku 2015 29 pracovníkov, z toho knihovnícke činnosti 
vykonávalo 26 pracovníkov. 12 ľudí vykonávalo knihovnícke činnosti na 
dohodu. 
V roku 2015 boli v knižniciach galantského okresu vynaložené náklady na 
hlavnú činnosť v celkovej sume 317.747,- €, čo je o 7.706,- € viac, ako tomu 
bolo v roku 2014. V rámci darov a grantov (5 knižníc) získali knižnice 
19.031,- € (18.531,- € z MK SR). 
Mzdové náklady tvorilo 175.654,- €, čo je o 3.138,- viacej ako v predchá- 
dzajúcom roku (suma je bez pracovníkov na dohodu).  
Na nákup knižničného fondu bolo vynaložených 29.844,- €, čo predstavuje 
sumu vyššiu o 2.393,- € ako v minulom roku. 
 
Dve zrušené knižnice, jedna stagnujúca knižnica, v letných mesiacoch (júl - 
august) zatvorené detské oddelenie Galantskej knižnice kvôli interiérovej 
rekonštrukcii, zrušená pobočka GK v Domove dôchodcov – Patria v Galante 
– to všetko sa podpísalo pod nie príliš priaznivé konečné výsledky 
knihovníckych činností všetkých knižníc (pokles čitateľov, pokles 
výpožičiek, pokles návštevnosti). No nielen to je príčinou. Knižnice sa už 
viacej rokov boria s nezáujmom spoluobčanov o tento druh kultúry, keď im 
konkurujú čoraz viac sa vyvíjajúce elektronické médiá. Veľký návrat knihy 
v klasickej tlačenej podobe ešte len čaká.  
 
 
 
                                          Vypracovala: Zuzana Fajnorová, Galantská knižnica   
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Pripomíname si... 
 

Pri narodení – svet dobijem, 
pri umieraní – iba otvorené vyvrátené dlane. 

Nič som nezískal, s prázdnymi rukami odchodím. 
(Vzbúrený Jób, 1960) 

 
 

Vojtech Mihálik 
 

30.3.1926 Dolná Streda - 3.11.2001 Bratislava 
 

slovenský básnik, prekladateľ, publicista, národný umelec, politik 

Známy slovenský autor sa narodil 30. marca 
1926 v Dolnej Strede. Po skončení štúdií (ľudová 
škola v Seredi, katolícke gymnázium v Trnave, 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského - 
odbor slovenský jazyk a filozofia v Bratislave) 
pracoval ako redaktor vydavateľstiev Kniha 
a Slovenský spisovateľ. Pôsobil vo viacerých 
funkciách Zväzu slovenských spisovateľov a v 
rokoch 1977-1985 sa stal riaditeľom 
vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Mihálik sa 
angažoval aj v spoločenských funkciách. 

V rokoch 1969-1971 bol predsedom Snemovne národov Federálneho 
zhromaždenia ČSSR. Zomrel 3. novembra 2001 v Bratislave. 
 

Vyrástol v chudobnej rodine sezónneho murára a slúžky v silnej 
náboženskej výchove. Bol obdarený veľkým literárnym talentom. Svoje 
prvé verše začal publikovať už ako štrnásťročný a svedčili o jeho  
mimoriadnom nadaní a predčasnej zrelosti. 
Knižne debutoval básnickou zbierkou Anjeli (1947), ktorou sa radí medzi 
mladšiu vlnu katolíckej moderny. Po roku 1948 sa jeho tvorba postupne 
menila. Z básnika katolíckej moderny sa stáva autor socialistického 
realizmu. Tento jeho prerod sa začal v zbierke Plebejská košeľa (1950), 
v ktorej vykresľuje zážitky poznačené chudobným detstvom, reaguje na 
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vojnu. Prezentoval sa v nej ako básnik silného sociálneho cítenia. V poéme 
Spievajúce srdce (1952) vyjadruje lásku k Slovensku, úctu k robotníkom, 
roľníkom, mládeži, vojakom. Prihlásil sa v nej k novému spoločenskému 
poriadku a jeho ideológii. Kniha básní Ozbrojená láska (1953) je vyjadrením 
autorovho odporu voči hrozbe vojnového konfliktu. Po dlhšej odmlke vyšla  
zbierka Archimedove kruhy (1960) a poéma Vzbúrený Jób (1960), ktorá 
vyvolala živú odozvu u čitateľov aj u kritiky. Polemizuje v nej s myšlienkou 
kresťanskej pokory voči osudu. Tŕpky (1963) sú lyricko-epickou zbierkou 
básní. Je to cyklus malých ľudských drám a príbehov zo života žien. 
Básnická skladba Apassionata (1964) je koncipovaná ako hudobné dielo na 
základe Beethovenovej Sonáty F-mol. Má tri časti, ktoré sa prelínajú, každá 
je však iná. Je to zbierka o živote, o vzťahu muža a ženy, o návode na cestu 
ku šťastiu a úvaha o tom, že nepoznanie lásky znamená nepoznanie 
človeka. Tri rapsódie o láske a smrti (1964), Útek za Orfeom (1965), Sonety 
pre tvoju samotu (1966) - sú zbierky veršov, v ktorých autor rozvinul 
motívy lásky, nedorozumení a konfliktov medzi mužom a ženou. Trinásta 
komnata (1975) je poetickou rekapituláciou básnikovej predchádzajúcej 
tvorby. Jeho ľúbostná poézia vyšla vo vybranom súbore pod názvom 
Erotikon (1981). Básnické pásmo Nárek (1987) je intímnou lyrickou 
výpoveďou starnúceho muža, ktorého zastihla rodinná tragédia. Bardovi 
slovenskej poézie Jánovi Hollému vzdal hold Mihálik v monotematicky 
komponovanej zbierke Velebný pán z Maduníc (1990). Podobnú poctu 
vzdal aj hudobnému skladateľovi W. A. Mozartovi v básnickej skladbe C. k. 
musicus Mozart (1992). Ku koreňom domova a mladosti sa vrátil v zbierke 
básní Rodisko (1996), v ktorej tematicky nadviazal na tvorbu zo 60. rokov. 
Mihálikovou poslednou zbierkou sú Bájky na podvečer, čiže Malý 
živočíchopis (1998). V roku 2015 vyšli Litánie loretánske a iné básne. Je to 
výber z doposiaľ knižne nepublikovaných básní autora. 
 

Vojtech Mihálik bol, je a bude stále považovaný za vynikajúceho 
prekladateľa. Veď už ako gymnaziálny študent prekladal Rilkeho básne. 
Jeho preklady z antickej, gréckej i rímskej literatúry (Sofokles, Euripides, 
Aristofanes, Ovídius, Sapfo), z literatúry poľskej (Slowacki, Tuwim, 
Szymborska, Lec), francúzskej (Moliére), českej (Wolker), talianskej 
(Petrarca) či americkej (Ferlinghetti, Jeffers) majú stále vysokú literárnu 
úroveň. 
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Vojtech Mihálik vstúpil do slovenskej literatúry po druhej svetovej vojne. 
Jeho tvorba zaznamenáva vzostupy a pády nielen jeho samého, ale aj 
spoločnosti v čase, v ktorej tvoril a pôsobil. Bol výborným rečníkom 
i recitátorom, milovníkom i znalcom vážnej hudby. Bol majstrom poetiky. 
Mimoriadne nadaným, no značne kontroverzným básnikom. No napriek  
tomu jeho mladícka duchovná tvorba a ľúbostná lyrika sa navždy zapísali 
do dejín slovenskej poézie druhej polovice 20. storočia a sú skutočnými 
vrcholmi jeho básnickej tvorby, v ktorých predviedol svoje majstrovstvo. 
Jeho cyklus Dialógy zo zbierky Neumriem na slame (1955) patrí medzi 
najkrajšie slovenské ľúbostné básne.  
Vojtech Mihálik napriek svojej kontroverznej minulosti bol, je a zostane 
predovšetkým človekom.                                                                                     

 
 
Knižná tvorba Vojtecha Mihálika 

 
 
1947  Anjeli 
1950, 1980, 1990  Plebejská košeľa  
1952, 1954, 1978, 1981  Spievajúce srdce 
1953  Ozbrojená láska 
1955  Neumriem na slame 
1957, 1971  Lyrika (Výber z poézie) 
1960  Archimedove kruhy 
1960, 1963, 1983  Vzbúrený Jób 
1961  Spev nad kolískou 
1962  Kým ja spinkám (Pre deti) 
1962  Piesne lásky 
1962  Plameň a bozk 
1963, 1964, 1988  Tŕpky 
1964, 1967, 1969  Appassionata 
1964  Tri rapsódie o láske a smrti 
1965  Útek za Orfeom 
1966, 1968  Sonety pre tvoju samotu 
1969  Čierna jeseň  
1969  Prebúdzanie (Výber z ľúbostnej lyriky) 
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1969  Láska elegická (Výber z intímnej lyriky) 
1971  Tŕpky. Appassionata. Sonety pre tvoju samotu 
1973  Človek proti slepote  
1973  Básne I. 
1974  Básne II. 
1974  Dialógy 
1974  Hviezdoslav vo výbere a interpretácii Vojtecha Mihálika 
1975  Ponúkanie ruží (Výber z ľúbostnej lyriky) 
1975  Trinásta komnata 
1976  Najmilšie verše 
1976  Tŕpky. Appassionata 
1978, 1989  Posledná prvá láska 
1979  Elégie a vzdory (Výber z lyriky) 
1979, 1988  Preklady 
1981  Erotikon (Súbor ľúbostnej lyriky) 
1981  Prebúdzanie (Výber z intímnej lyriky) 
1983  Účasť  
1985  Básne a vyznania 
1986  Slnečný čas 
1986  Rozlety a sny 
1986  Básne I., II., III. 
1987  Nárek  
1987  Živí sa vrátime (Výber z poézie) 
1989  Impertinencie a iné smútky  
1989  Pakľúčová dierka  
1990  Velebný pán z Maduníc  
1992, 2002  C. k. musicus Mozart  
1995  Ako nehrešiť proti slovenčine 
1996  Rodisko  
1998  Bájky na podvečer, čiže Malý živočíchopis 
2010  Básnické dielo 
2015  Litánie loretánske a iné básne (Výber z doposiaľ knižne  
          nepublikovaných básní autora) 
 

Spracovala: Zuzana Fajnorová 

 

Zdroj fotografie: http://www.obryskmen.cz/archivok/ADLAN/D17/clanek15.html 

http://www.obryskmen.cz/archivok/ADLAN/D17/clanek15.html
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Týždeň Slovenských knižníc 2016 
 

V dňoch 1. – 6. marca 2016 sa uskutočnil už 
17. ročník Týždňa slovenských knižníc pod 
spoločným mottom: „Knižnice pre všetkých“. 
Organizátormi podujatia boli Slovenská 
asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských 
knihovníkov a knižníc (SSKK). Ambasádorom 
Týždňa slovenských knižníc 2016 bol Ján 
Gallovič, člen činohry Slovenského národného 
divadla. 

Týždeň slovenských knižníc 2016 aj tento rok prostredníctvom 
najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí pozitívne zviditeľňoval 
knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré plnia svoju 
nezastupiteľnú úlohu v rozvoji znalostnej spoločnosti.  
V Galantskej knižnici a v knižniciach okresu sa počas marca a hlavne 
v Týždni slovenských knižníc konali mnohé podujatia. 
 
Obecná knižnica  Abrahám  
Na hodine informačnej prípravy, ktorá bola spojená aj s exkurziou sa 
zúčastnili deti z prvého a tretieho ročníka základnej školy (družinári). 

Ľudmila Horváthová 
Obecná knižnica Kráľov Brod 
Na výstave kníh a na exkurzií sa zúčastnili žiaci ZŠ a MŠ a čitatelia obce. 
Deti dostali maľovanky a občerstvenie.  

Gabriela Kilacsková 
Obecná knižnica Šintava 
V rámci TSK sme mali Čítanie z knihy Paulo Coelho – Alchymista. Pri čítaní 
tejto knihy sa zišla partia 9 mladých ľudí. Každý prečítal časť z knihy. Potom 
sme sa o knihe rozprávali, popíjali čaj. V knižnici sme strávili príjemný 
večer. Okrem toho sme zorganizovali Burzu kníh.  

Milada Pisárová 
Obecná knižnica Trstice 
Počas Týždňa slovenských knižníc sme do radu čitateľov zapísali 34 členov. 
So žiakmi prvého ročníka sme spoločne prečítali úryvok z knihy „Bola raz 
jedna trieda“. Potom sme pripravili záložky do kníh. Deti usilovne pracovali 
a s radosťou pripravovali záložky, ktoré si zobrali domov. Takúto aktivitu 
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sme pripravili aj pre deti, ktoré navštevujú tanečný krúžok a z ich prác sme 
vytvorili peknú nástenku s mottom „Knižnica pre všetkých“, na ktorej boli 
vystavené aj práce papierového sochára Justina Rowea, ktorý vytvára 
z kníh trojrozmerné ilustrácie, ktoré deti museli pohľadať pomocou 
prehliadača a vytlačiť. Práce papierového sochára sa deťom veľmi páčili 
a povedali, že takéto niečo ešte nevideli. Na nástenke sme umiestnili aj 
životopis a diela H.CH. Andersena. Pre deti z materskej školy sme pripravili 
exkurziu do knižnice. Pre tých, ktorí nevrátili knihy v stanovenej lehote sme 
odpustili sankčné poplatky. 

Rozália Juhosová 
Obecná knižnica Veľké Úľany 
V rámci TSK sa uskutočnili dve exkurzie pod názvom „Aj my budeme raz 
čitateľom“, pre deti z MŠ maďarskej a slovenskej, ktoré sme obohatili aj 
tvorivou dielňou.  
Pre deti z prvého ročníka ZŠ slovenskej aj maďarskej sme pripravili 
rozprávkové predpoludnie pod názvom „Už viem čítať“, na ktorom nám 
deti čítali rozprávky s veľkými písmenami. Uskutočnili sa tri stretnutia, 
nakoľko v našej obci sú 3 prvé triedy.  
Pre deti z 2. a 3. tried ZŠ slovenskej aj maďarskej sme pripravili besedu na 
tému „Moja najobľúbenejšia rozprávka“, ku ktorým deti pripravili ilustrá- 
cie, z ktorých sme inštalovali výstavu.  
Okrem toho sme pripravili výstavu detských kníh, ktorú videli všetci 
návštevníci počas týždňa – bežní čitatelia ako aj účastníci podujatí.  

Alžbeta Prágaiová 
Mestská knižnica Sládkovičovo 
Počas týždňa slovenských knižníc sme mali prezentáciu fungovania 
knižnice. Všetci boli oboznámení s výpožičným systémom a knižničným 
poriadkom. Pre deti sme pripravili výstavu našich najkrajších 
a najzaujímavejších kníh a encyklopédií. Preverili sme si aj čitateľské 
schopnosti detí. Ako darček od nás dostali prváci a druháci čitateľský 
preukaz zdarma. 

Katarína Talamonová 
Galantská knižnica Galanta 
V rámci Týždňa slovenských knižníc Galantská knižnica usporiadala pre 
svojich čitateľov štyri besedy – s regionálnym spisovateľom Józsefom 
Gágyorom, s meteorologičkou Miriam Jarošovou, s mestským policajtom, 
s troma slovenskými spisovateľkami Ruženou Scherhauferovou, Danou 
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Janebovou a Lenou Riečanskou. Okrem toho sa na detskom oddelení 
konali exkurzie a informačné hodiny pre deti základných a materských škôl, 
hlasné čítania a tvorivé dielne. V rámci TSK bola na všetkých oddeleniach 
Galantskej knižnice amnestia na upomienky a pokuty a všetci noví čitatelia 
mali zápis zdarma.   

Zuzana Fajnorová 

 

Článok spoločne pripravili: Zuzana Fajnorová, Ľudmila Horváthová, 
Gabriela Kilacsková, Milada Pisárová, Rozália Juhosová, Alžbeta Prágaiová, 
Katarína Talamonová  
 

 
Marec – mesiac knihy 
 
Tradične v marci navštevujú našu knižnicu žiaci základných aj materských 
škôl. Vzhľadom na to, že svetom vládne internet a mobily, sme radi, že 
aspoň v tomto mesiaci k nám príde viac detí a nájdu sa medzi nimi aj takí, 
ktorých svet kníh očarí. Veď nie zbytočne sa hovorí „že kniha je lepšia ako 
film“. Aj tento rok sme pripravili výstavku našich najzaujímavejších kníh. 
Ako je už zvykom pre prvákov a druhákov máme pripravené ich prvé 
čitateľské preukazy zadarmo. Veríme, že sa aspoň z niektorých stanú naši 
verní knihomoli. Snáď k nám budú chodiť deti aj častejšie ako len v marci. 
A na záver si neodpustím jeden z mojich obľúbených citátov od Maxima 
Gorkého: „ Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe“. 
 

Katarína Talamonová 
(Prevzaté zo Života v Sládkovičove č. 2/2016, str. 8) 

 
 

Noc s Andersenom v Abraháme 
 

Do medzinárodného projektu na podporu detského čítania Noc 
s Andersenom sa zapojila aj Obecná knižnica v Abraháme. 1. apríla 2016 
strávili noc v obecnej knižnici deti, ktoré boli v počas roka v knižnici 
najaktívnejšie. 
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Začiatok podujatia bol dosť 
netradičný, nakoľko nás 
prišla pozrieť pani Eva 
Kolárová aj so svojimi dvoma 
kamarátmi – koníkmi. Deti 
ich mohli pohladkať a v 
rámci areálu školy si na nich 
aj zajazdiť. Samozrejme pod 
dozorom pani Kolárovej. 
Našu Noc s Andersenom 

pani Kolárová spríjemnila ešte raz. Keďže chová a cvičí psov predviedla 
deťom malú kynologickú ukážku. Obe stretnutia detí so zvieratami mali 
veľký úspech. V rámci 
programu deti čítali, 
kreslili, recitovali aj 
spievali, nakoľko medzi 
deťmi boli aj účastníci 
školského kola „Slávik 
Slovenska“ a „Čaro 
slova“.  
V kvíze o Andersenovi 
a jeho tvorbe si otesto- 
vali svoje znalosti. Po 
celý večer vládla dobrá 
a príjemná nálada. Podujatia sa zúčastnilo 25 detí. Deti v knižnici aj prespali 
a plné zážitkov sa ráno vracali k svojim rodičom.  
 

  Ľudmila Horváthová ; foto: súkromný archív 
 

 

  Andersen v Sládkovičove 
 
Aj tento rok sme sa zapojili do akcie Noc s Andersenom. Nakoľko v našej 
knižnici máme obmedzené priestory, tak sme nemohli s deťmi nocovať, no 
strávili sme spolu príjemný večer. Na úvod sme všetkých oboznámili 
s charakteristikou a cieľom podujatia - kedy vzniklo, aký má význam. Pre  
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deti sme pripravili rôzne aktivity. Výrobu tabuľky na 
rozprávkový strom, zhotovovanie ozdôb na strom, 
čítanie rozprávok s malou besedou o zážitkoch 
z detstva dospelých, občerstvenie pre deti, tvorivé 
dielničky a vzrušujúce pátranie po ukrytých úlohách 
skrytých v zákutiach budovy. Na záver si každé dieťa 
zobralo so sebou malý darček. 

 

Katarína Talamonová 

 
Rozprávková noc v Horných Salibách 

 
     Tento rok sme ako základ na NsA mali rozprávku Malá morská víla od H. 
Ch. Andersena. Knižnicu sme 
vyzdobili ako morské kráľovstvo, 
vytvorili sme palác pre princa 
a jaskyňu pre strigu. Detičky sme 
čakali už oblečení ako postavy 
z rozprávky.  Pani knihovníčka 
Priska Véghová porozprávala pár 
vecí o knižnici - na čo slúži, ako sa 
staráme o knihy, aká je výpožičná doba, podľa čoho sú zaradené knihy, aké 
knihy sa v našej knižnici nachádzajú. Každý rok sa uskutoční aj bezplatný 

zápis detí do knižnice a môžu 
si aj vypožičať knižky. Ďalej 
sme deťom rozprávali 
o písme, ukázali sme im prvé 
piktogramy, naučili sa ako 
vznikol prvý papier, prvé 
pero, písmo, zmienili sme sa 
aj o cyrilike, o hieroglyfoch 
a o papyruse. Naučili sme sa, 

ako hľadať v slovníkoch a v lexikónoch. Samozrejme sme im porozprávali 
o H. Ch. Andersenovi a o dôvodoch konania tejto akcie. Počas celého 
večera prebiehali rôzne súťaže a kvízy. 
     Po prezentáciách sme si zahrali divadelnú hru Malá morská víla, no 
trocha sme si upravili koniec, aby malá morská víla nezomrela. Detičky sa 
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tiež zapojili do divadla. Hrali námorníkov a sestry malej morskej víly. 
Celkom aj vyhladli, keďže rozprávka skončila svadbou, na ktorú boli 
pozvaní všetci obyvatelia mora i zeme, pozvali sme ich aj my na večeru.  
Mamičky napiekli, takže sme mali na výber veľa dobrôt. 
     Neskôr sme si prečítali pár krátkych rozprávok od Andersena, vysvetlili 
sme im aký súvis má jeho detstvo so smutnými koncami rozprávok. Pri 
čítaní sa každý vystriedal a aby sme udržali ich pozornosť, mali po každej 
rozprávke malý kvíz. Mali sme aj puzzle súťaž, kde mali deti poskladať logo 
NsA, potom hľadali rozdiely na obrázkoch z čítaných rozprávok a hrali sa 
„Kto postaví najvyššiu vežu z kociek“. 

Okolo pol dvanástej večer deťom 
prišla „pošta“. Niekto zaklopal na 
dvere knižnice a odovzdal im obálku 
s logom NsA. Vo vnútri bol list 
v cyrilike s priloženou abecedou. Keď 
list preložili, dostali správu od H. Ch. 
Andersena, ktorý ukryl poklad 
v dedine a deti ho museli nájsť. 
Samozrejme, aby to nemali tak ľahké, 

podmienka bola, správať sa vonku slušne a byť potichu, aby sme nenarušili 
nočný kľud. Deti mali v dedine 6 zastávok s rôznymi úlohami. Niekedy 
riešili krížovku, potom mali trochu ľahkej matematiky. Za každú správne 
vyriešenú úlohu dostali indíciu pre nájdenie miesta ďalšej zastávky. 
Posledná úloha bola nájsť poklad podľa mapy dediny. Poklad sa podaril 
vykopať, vo vnútri truhlice sa 
našiel čokoládový poklad, 
ktorý sme ráno rozdelili 
deťom. Po nočnej prechádzke 
sme sa už chystali spať, každý 
si pripravil svoje miesto, umyl 
sa a na dobrú noc sme deťom 
pustili rozprávku. Okolo 
druhej hodiny už každý 
spinkal. Budíček bol ráno o siedmej, naraňajkovali sme sa a vyhodnotili 
sme NsA. Deti boli veľmi radi, že sa mohli takejto udalosti zúčastniť. 
Na pamiatku každý dostal diplom, zopár čokoládových mincí z pokladu 
a sponzorské darčeky od Združenia Galanta a okolie. 
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     Aj tento rok sme usporiadali dva krát Noc s Andersenom, maďarskú 
a slovenskú verziu. Bolo nám veľmi dobre a už sa tešíme sa na ďalšiu NsA 
na budúci rok. 
     Veľké ĎAKUJEME patrí pani knihovníčke Mgr. Priske Véghovej a jej 
pomocníkom (Zoltán Deák, Fraňo Kostoláni, Silvia Darázsová, Alexandra 
Balušková, Eszter Viktória Végh, Vladimír Matula, Dáša Homolová).  
 

Eszter Viktória Végh ; foto: archív knižnice 

 
 
Beseda s regionálnym spisovateľom Józsefom Gágyorom  
 

V Domove dôchodcov Patria 
 v Galante sa 2.3.2016 uskutočnila 
beseda s regionálnym autorom 
Józsefom Gágyorom. Autor 
priblížil klientom svoju tvorbu, 
porozprával o písaní. Medzi jeho 
aktivity patrí i skúmanie miestnej 
histórie a etnografia. Hlavným 
cieľom je medzi inými 
Tomašikovský park, zámok a rod 
Esterházyovcov. A práve táto 

tematika zaujala klientov Patrie. 
Mnohých poznal osobne a mnohí 
poznali túto históriu. Beseda 
bola veľmi priateľská a živá. Obe 
strany prispeli do diskusie 
svojimi zážitkami a pripomien- 
kami. Rozlúčili sme sa s dobrým 
pocitom, že sme seniorom 
spríjemnili takouto formou jedno 
poobedie. 
 

 
Angelika Biróová ; foto: archív GK 
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Mestská polícia v knižnici 
 

Klubovňu Galantskej kniž- 
nice 4.3.2016 navštívil  člen 
Mestskej polície v Galante, 
aby malým poslucháčom 
porozprával o svojej práci.  
Podujatia sa zúčastnili deti 
materských škôlok. Beseda 
bola zameraná na preven- 
ciu bezpečnosti pre deti. 
Hlavnou témou bola bez- 
pečnosť v doprave, na 
ihriskách, či pri použití 

dopravných prostriedkov.  
Deti boli aktívne a intenzívne sa zapájali do diskusie. Ako suvenír si so 
sebou odniesli i darček – vymaľovanku s tematikou bezpečnosti. 
 

Angelika Biróová ; foto: archív GK 

 
 
 

Beseda so spisovateľkami 

 

 
 
Ružena Scherhauferová. 
 
 Lena Riečanská. 
 
Dana Janebová.  
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Beseda s troma slovenskými spisovateľkami sa konala 3.3.2016 v čitárni 
Galantskej knižnice. Každá z nich nám porozprávala o svojom živote, pred-
stavila svoju tvorbu, prečítala úryvok zo svojej knihy. 

RUŽENA SCHERHAUFEROVÁ - Cez tvorbu s deťmi - ako 
učiteľka - sa dostala k vlastnej tvorbe. Inšpiráciou je pre 
ňu každý človek naokolo, pretože každý má svoj príbeh 
a stačí ho len počúvať. Príbehy sú teda založené na 
skutočnosti. Autorka tvrdí, že kniha nemusí len 
vychovávať, veď každý sa vychováva sám; kniha má aj 
pobaviť a človek sa v nej má nájsť. Svoj prvý román 
musela výrazne skrátiť, pretože nespĺňal limit 
vydavateľstva v maximálnom počte normostrán. 

Poukázala aj na ekonomický aspekt vydávania kníh pre ženy, ktoré sú 
žiadané a zároveň a je aj veľa autoriek. 
Tvorba: Odhalené tajomstvo (2008) - kniha vyšla pod pseudonymom 
Paulína Dudášová-Svodovská, Už viem, že chcem teba (2010), Emine slzy 
(2011), Predajná láska (2012), Život sa nás nepýtal (2013), Šťastie si ťa 
nájde (2014), Prekliata (2015).   
 

LENA RIEČANSKÁ - Od detstva ju to ťahalo k písaniu a 
rozprávky tvorila už ako dieťa, okrem toho miluje aj 
poéziu. Tvrdí, že je ťažké povedať veľa a napísať málo. 
Tvorí aj počas varenia, čo jej prináša dilemu, či „unikne 
polievka z hrnca alebo myšlienka z hlavy“. Epizódy v jej 
knihách sú zo života, ale keďže skutočnosť môže byť 
pre čitateľa neprijateľná, treba ju „obrúsiť“. Svoju 
prvotinu - cestopisný román - napísala pre svoju rodinu 
po ceste Austráliou. Nikto z rodiny však nevedel, že 
oficiálne vydáva prvú knihu „Trojlístok z internátnej 

izby“. V tejto knihe viac ako v ostatných románoch dominuje priateľstvo. Za 
honorár sa rozhodla kúpiť si obrazy a v galérii sa náhodou stretla so 
slečnou, ktorá jej ponúkla svoje ilustrácie do ďalšej knihy. Tie sa však ocitli 
až v knihe pre dievčatá „Ach tá Joja“. Táto sa kniha dostávala na pulty 
kníhkupectiev len veľmi ťažko, pretože je pre cieľovú skupinu 7-13 ročných 
dievčat, ktorú vydavateľstvá považujú za veľmi malú. 
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Tvorba: Trojlístok z internátnej izby (2010), Karolína, neblázni! (2011), 
Nebo, peklo, raj (2011), Čerešňa na šľahačku (2013), Nikdy mi nebolo lepšie 
(2014), Ach, tá Joja!  (2015), Soňa, čo sa deje? (2016).  
 

DANA JANEBOVÁ - Začala písať na strednej škole 
spolu s kamarátkou. Recitovala aj v Zbore pre 
občianske záležitosti a pri tejto príležitosti písala 
básne. Poézia je podľa nej veľmi slabo vydávaná, 
pretože je stratová a treba ju dotovať. Sama 
investovala do vydania svojich zbierok s malou 
návratnosťou; teší sa však z toho, že si plní sny. 
Zbierku „Moje ruky sú láska“ zostavil Ľudovít Fuchs. 
Obrázky na obaloch jej zbierok jej daroval spolužiak 

Čeněk Žiaček. Inšpiráciu dostáva náhle, niekedy na ňu dlho čaká, popisuje 
ju ako „iný stav“, podnetom sú napr. impresie z ciest alebo 
sebauvedomenie. Sama má internetový blog a tvrdí, že dnes píše každý. 
Tvorba: Vibrácie (1986), Moje ruky sú Láska (2009), Odsúdená na Lásku 
(2011), Tvoje oči sú Cesta (2012). 

Spracovala Lenka Medovčíková 
Zdroj fotografií: http://plutonium.sk/2016/ruzena-scherhauferova/ ; 
http://www.vydavatelstvokoruna.sk/rozhovor-s-lenou-riecanskou/ ; 
http://janebova.blog.sme.sk/ 

 

 
Ringató – Kolísanka v Galantskej knižnici 

 
 

Ringató – Kolísanka. Tak sa 
nazýva podujatie, ktoré od 
marca prebieha každý utorok 
v klubovni Galantskej knižni- 
ce. Ide o umelecký hudobno-
hravý krúžok pre deti od 0-3 
rokov. Na tejto netradičnej 
hodine spevu si mamičky, 
oteckovia a starí rodičia 
v uvoľnenej atmosfére   

http://plutonium.sk/2016/ruzena-scherhauferova/
http://www.vydavatelstvokoruna.sk/rozhovor-s-lenou-riecanskou/
http://janebova.blog.sme.sk/
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spievajú a veršujú so svojimi ratolesťami.  
     Podujatie prebieha pod vedením pedagogičky Ivett Cséfalvay, ktorá 
v sprievode hudobného nástroja 
spieva piesne a riekanky, ktoré 
sa často opakujú a preto sú 
ľahko zapamätateľné. Ringató – 
Kolísanka prebieha na základe 
metódy muzikológa Zoltána 
Kodálya, ktorý svojou pedago- 
gickou a zberateľskou činnosťou 
významne prispel k rozvoju 
hudobnej výchovy detí. 

 
 

Angelika Biróová ;  foto: archív GK 

 
 

Aké bude počasie? 
 

Kto by už nepoznal jojkársku 
televíznu meteorologičku Miriam 
Jarošovú? Málo kto však vie, že 
pochádza zo susednej obce Gáň, 
kde aj so svojou rodinou býva. 
Galantská knižnica pozvala pani 
Jarošovú na besedu, ktorá sa  29. 
apríla 2016 konala na Základnej 
škole SNP Galanta. Besedy sa 
zúčastnili žiaci I. aj II. stupňa. 
Meteorologička deťom pútavým 

spôsobom porozprávala o počasí, o tom ako „vyrábajú“ predpoveď, ako 
počasie ovplyvňuje nás všetkých. Témy boli prispôsobené vekovým 
skupinám žiakov, takže žiaci vedeli reagovať na otázky a aktívne sa zapájali 
do uvedenej tematiky. Beseda bola doplnená i interaktívnym premietaním 
a názornými pomôckami, ktoré si deti mohli prezrieť a vyskúšať. 
 

Angelika Biróová ; foto: archív GK 
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Večer plný literatúry  
 

Kultúrne zariadenia obce, 
ktorých zriaďovateľom je 
obec Abrahám (knižnica, 
múzeum) zorganizovali po 
prvý krát podujatie NOC 
LITERATÚRY a tým sa pripojili 
k 12-tim mestám na Slo- 
vensku, v ktorých  pravidelne 
čítanie pokračuje. V tomto 
roku sa na Slovensku konal už 
8. ročník. Čítanie sa konalo 

11. mája 2016 so začiatkom o 18.00 hod. 
     V našej obci sa začalo čítať v obecnej knižnici. Knihu známeho španiel- 
skeho spisovateľa Artura Pérez-Reverta Templárova posledná výprava 
predstavila a čítala z nej knihovníčka Ľudmila Horváthová. 
Pokračovalo sa v obecnom 
múzeu, kde Marianna Hričová 
oboznámila prítomných s kni- 
hou od Tracy Chevalierovej 
Dievča s perlovou náušnicou. 
Čítanie sa ukončilo v pivnici 
Poľnohospodársko-obchodné-
ho družstva v Abraháme (v 
tehelni), kde opäť čítala pani 
Horváthová. 
     V každom zariadení, kde sa 
čítanie konalo, boli účastníci v krátkosti informovaní o činnosti zariadenia 
(Jana Takáčová za Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám, 
Ľudmila Horváthová za kultúrne zariadenia). Každý zo zúčastnených 
obdržal zlosovateľný kupón a na záver tohto vydareného a veľmi 
príjemného stretnutia sa vyžrebovali hodnotné knižné ceny. 
       

Ľudmila Horváthová, Abrahám ; foto: súkromný archív 
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Ľúbostná poézia Vojtecha Mihálika 
 

V roku 2016 si pripomíname nielen 90. výročie narodenia ale aj 15. výročie 
úmrtia Vojtecha Mihálika – slovenského básnika, prekladateľa, publicistu, 
národného umelca, politika – rodáka z Dolnej Stredy. Študenti a pedagógo- 
via seredského gymnázia, ktoré nesie jeho meno, sa rozhodli pripomenúť si 

toto výročie literárno-
hudobným pásmom „Akordy 
lásky“, ktoré predstavili na 
slávnostnej akadémii 7. 4. 
2016 v obradnej sieni Mest- 
ského úradu v Seredi.  
Ich rovesníci, študenti 
Gymnázia Janka Matušku 
v Galante, mali možnosť 
vidieť a vypočuť si toto 
vydarené pásmo 24. mája 
2016 sa v bábkovej sále 

Mestského kultúrneho strediska v Galante.  
Básnická tvorba Vojtecha Mihálika je rozmanitá, no jeho ľúbostná poézia 
patrí medzi najkrajšie v slo- 
venskej literatúre. Lyrické 
básne striedali piesne o láske 
sprevádzané tónmi klavíra a 
gitary, ktoré v toto sychravé 
ráno navodili príjemnú atmo- 
sféru romantického predpo- 
ludnia.  Sila poézie má veľkú 
moc. Vo všetkých v nás 
zanechala príjemné pocity 
a spomienky. 
 
Galantská knižnica vydala k tomuto významnému výročiu personálnu 
bibliografiu Vojtecha Mihálika. 
 

Angelika Biróová ; foto: archív GK 
 



 22 

Prezentácia osobností Galanty na medzinárodnej 
konferencii 

 
Pozvanie do Csongrádu na Konferenciu knihovníkov Karpatskej kotliny 
v dňoch 29.-30.mája 2016 mi prišlo tak ako vždy, začiatkom mája. Rozdiel 
bol len v tom, že ma tento krát požiadali aj o prezentáciu. Našťastie som si 
tému svojej prednášky mohla vybrať sama - po dlhšom uvažovaní padla 
voľba na stručnú prezentáciu Galantskej knižnice a v rámci nej na činnosť 
oddelenia bibliografie a regionálnej literatúry. A aby v nej bolo aj niečo 
zaujímavé a pozoruhodné, tak som uviedla z našej biografickej kartotéky aj 
niektoré významné osobnosti Galanty, ktoré som vyberala podľa toho, či 
pôsobili aj na území dnešného Maďarska a či by ich prípadne účastníci 
konferencie mohli poznať.  
Počas trojdňového trvania konferencie odzneli domáce odborné prednášky 

a so svojimi príspevkami sa predstavili aj 
hostia spoza hraníc Maďarska. Kultúrno-
spoločenské podujatia, ktoré pre nás 
organizátori pripravili predstavovali vernisáž 
výstavy o literárnom živote Segedína 
(Maďarsko) a Subotice (Srbsko) na prelome 
minulého storočia na stránkach dobových 
časopisov v mestskej knižnici ; prehliadka 
pamätihodností mesta Csongrád v sprievode 
riaditeľa múzea ; vychádzková prehliadka 
prírodných krás pobrežím rieky Tisy ; účasť na 
ochutnávke regionálnych vín a večerné 
posedenie pri dobrom kohúťom perkelte 
a tradičnom halászlé, ktoré sa uskutočnilo na 
nádvorí kultúrnej pamiatky - domu ľudového 
bývania v mestskej časti „Óváros“. 

Usporiadateľmi tejto konferencie boli Spolok informatikov a knihovníkov 
Maďarska (Informatikai és Könyvtáros Szövetség) a Informačné stredisko s 
Mestskou knižnicou Károlya Csemegiho (Csongrádi Információs Központ és 
Csemegi Károly Könyvtár a Múzeum Lászlóa Tariho (Tari László Múzeum) 
v Csongráde. 

Mgr. Judita Kontárová ; foto: súkromný archív 
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Beseda o Kube 
 
V priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante sa 
21.6.2016 uskutočnila beseda o Kube s Miguelom Méndezom. Študentom 
rozprával o svojej krajine (narodil sa v Nikaragui), o Kube, kde študoval, o 
karibskej oblasti, mentalite ľudí a spôsobe ich života. Cez tanec predstavil 
študentom latinsko-americkú kultúru. Predviedol a naučil záujemcov 
tancovať najpopulárnejší tanec salsu a merenge. Podujatie zanechalo 
v každom výborný pocit. Svojim humorom a bezprostredným vystupo- 
vaním si získal srdcia nielen študentov, ale aj zástupcov školy.  
Miguel Méndez je riaditeľom kultúrnej organizácie Latino Culture Project, 
ktorým šíri a propaguje kultúru krajín Latinskej Ameriky na Slovensku i vo 
svete prostredníctvom tanca, hudby a španielskeho jazyka. Založil viacero 
tanečných skupín a vedie Tanečnú akadémiu v Bratislave.  
Je spoluúčastníkom populárneho podujatia v Galante – Kubánska noc. 
Tento rok sa koná štvrtý ročník tohto latino eventu, ktorý sa teší obľube a 
veľkému záujmu návštevníkov.  
 

Angelika Biróová ; foto: archív GK 
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Ocenenie pre Katku Bedečovú 
 
     V Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave sa dňa 12.5.2016 
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. 
Pamätnou medailou predsedu TTSK bolo ocenených bolo 20 osobností a 4 
kolektívy.  
     Medzi ocenenými bola aj naša spolupracovníčka a kolegyňa – Katarína 
Bedečová, vedúca oddelenia beletrie a náučnej literatúry pre dospelých 
Galantskej knižnice. Taktiež zastáva aj pozíciu systémovej knihovníčky, 
ktorá spolupracuje so SNK v Martine v systéme Virtua. Do Galantskej 
knižnice prišla v roku 2008 z Univerzitnej knižnice Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave. Knihy a knižnica sú úzko späté s jej 
životom. Ocenenie jej bolo udelené za rozvoj v oblasti kultúry. 
Blahoželáme! 

Zuzana Fajnorová 
 
 

Pod lupou 
 

Aj tento rok sa v závere 
školského roka konalo 
slávnostné vyhodnotenie 
detského časopisu Pod lupou. 
V priestoroch klubovne na 
detskom oddelení Galantskej 
knižnice sa v stredu 22. júna 
2016 stretli žiaci základných 
škôl Galanty a galantského 
okresu (ZŠ SNP Galanta, ZŠ 
Štefánikova Galanta, ZŠ s VJM 

Zoltána Kodálya Galanta, ZŠ Čierny Brod, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, 
ZŠ s VJM I. Széchenyiho Horné Saliby). Tohto roku sme pri čítaní príspevkov 
zaznamenali potešujúci fakt – žiaci nám neposielali svoje slohové práce, ale  
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príbehy, ktoré sami vytvorili. Prišli básne, príbehy, poviedky, krimipríbehy 
v slovenskom aj v maďarskom 
jazyku. Niektoré tajomné, iné 
smutné i humorné, ale všetky 
originálne.  
Mladým, nádejným autorom 
želáme, aby mali dostatok 
inšpirácie a fantázie a tešíme 
sa na ich ďalšie príspevky. 

                                                                                                   
Zuzana Fajnorová 
Foto: archív GK 

 
 
 
 

Edičná činnosť v roku 2015 

 

 
 

Bohatú a rôznorodú autorskú, publikačnú, 
edičnú a lektorskú činnosť PhDr. Anny Jónásovej, 
našej bývalej bibliografky a kolegyne, obsahuje 
personálna bibliografia s názvom Anna Jónásová,  
ktorá bola zostavená pri príležitosti jej okrúhleho 
životného jubilea. Mapuje celoživotnú dráhu 
knihovníčky, bibliografky a publicistky v oblasti 
práce s knihou a literatúrou. Zostavením a 
vydaním jej tvorby chcela autorka bibliografie 
(Mgr. Judita Kontárová) predstaviť Annu 
Jónásovú širokej verejnosti, ako človeka 

vysokých profesionálnych kvalít a všestrannú osobnosť, ktorej publikačná 
činnosť presiahla aj hranice nášho regiónu. Bibliografia obsahuje 251 
záznamov, menný, názvový a predmetový register. 
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Bibliografia o amatérskej fotografii má názov 40. výročie Fotoklubu pri 
MsKs v Galante. Obsahuje súpis článkov z celoštátnych a regionálnych 
novín z predchádzajúceho päťročného obdobia, teda z rokov 2010-2015, 
ktoré pojednávajú o činnosti Fotoklubu pri Mestskom kultúrnom stredisku 
v Galante, celkovým počtom záznamov 44 a registrami menným i 
predmetovým. Vznikla na základe dlhoročnej spolupráce fotoklubu 
a Galantskej knižnice, ktorá už od roku 1985 každých päť rokov zostavuje 
bibliografiu k jeho jubilejným výstavám. Zostavovateľkou súpisu je Mgr. 
Judita Kontárová. 
 
Ku Dňu Trnavského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutočnil dňa 
1.10.2015 bol vydaný informačný leták. Obsahuje stručnú históriu DTTSK 
a informácie o aktuálnej výstave, ktorú každý rok usporadúvame zo zbierok 
regionálnej literatúry našej knižnice. Minulý rok bola výstava venovaná 
zbierke kalendárov s regionálnou tematikou – nástenných, stolových, 
plagátových a iných foriem. V letáku nájdete ešte krátku históriu vývoja 
kalendárov. Zostavovateľkou bola Mgr. Judita Kontárová.  
 
Minulý rok sme vydali dve čísla literárneho zborníčka Pod lupou : časopis 
detí galantského okresu. Obsahuje literárne prvotiny – poéziu aj prózu 
žiakov základných škôl okresu Galanta, ktoré nám pani učiteľky zaslali a 
prešli výberom našej redakčnej rady. Uverejnené príspevky sú 
v slovenskom aj v maďarskom jazyku. O slávnostnom vyhodnotení sa 
môžete dočítať na stranách 24-25. 
 
Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov verejných knižníc okresu 
Galanta - Knihovnícky obzor - vychádza už 32 rokov. Aj v minulom roku 
vyšli dve čísla, v ktorých nájdete vyhodnotenie činnosti verejných knižníc 
okresu Galanta, články o podujatiach knižníc v okrese, odborné a jubilejné 
články, edičnú činnosť Galantskej knižnice i rebríček najčítanejších kníh. 
 

Mgr. Judita Kontárová 
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Rebríček najčítanejších kníh v Galantskej knižnici  
za I. polrok 2016 

 
 
 
Beletria pre dospelých:      
 
1.    Dán, Dominik                                             Krv nie je voda 
2.    Gray, Juliana                                              Dáma nikdy neklame 
3     Keleová-Vasilková, Táňa                          Liek na smútok                                                  
4.    Svobodová, Blanka                                   Tajnostkár                                                         
5.    Dán, Dominik                                             Studňa                                                                               
6.    Nesbo, Jo                                                    Prízraky                 
7.    Nesbo, Jo                                                    Zrada                                                      
8.    Nicholls, David                                           Jeden deň                                                                 
9.    Karika, Jozef                                               Tma 
10.  Läckberg, Camilla                                      Kamenár                                                                  
 
 
Beletria pre dospelých v maďarskom jazyku: 
 
1.    Moretti, Melissa                                         Holnap érted jövök                                                                  
2.    Rasheed, Leila                                             Zafír és parázs  
3.    McCarty, Monica                                        A sólyom    
4.    Douglas, Lousie                                           Hiányzol                                                       
5.    Rivers, Francine                                          Megváltó szeretet 
 
 
Beletria pre deti a mládež: 
 
1.    Kinney, Jeff                                                 Denník odvážneho bojka  4 
2.    Kerekesová, Katarína                                Mimi & Líza 
3.    Kinney, Jeff                                                 Denník odvážneho bojka  3 
4.    Houck, Colleen                                           [Tigria sága] : 4 : Tigrov osud 
5.    Kinney, Jeff                                                 Denník odvážneho bojka  2 
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6.    Brezina, Thomas                                        Prekliaty zámok 
7.    Auerbach, Annie                                        Horseland 
8.    Brezina, Thomas                                        Dom plný príšer 
9.                                                                          Príhody poštára Pata 1 
10.  Walliams, David                                         Diabolská zubárka                          
 
 
Beletria pre deti a mládež v maďarskom jazyku: 
 
1.                                                                       Magayrok : mítoszok és legendák 
2.    Saint-Exupéry, Antoine de                    A kis herceg 
3.    Webb, Holly                                             A megmentett kutyus      
4.    Pierrazzi Mitri, Monica                           Legjobb barátom a kutya 
5.    Webb, Holly                                             A titkos kiskutya 
6.    Simon, Francesca                                    Rosszcsont Peti otthoni rémtettei   
7.    Csukás, István                                          Süsüke, a sárkánygyerek 
8.    Bartos, Erika                                             Bogyó és Babóca jelmezbálban 
9.    Stilton, Tea                                               A rejtélyes szerelmes levél 
10.  Russel, Rachel Renée                             Egy Zizi naplója  
 
Odporúčaná literatúra pre deti a mládež: 
 
1.    Tajovský, Jozef Gregor                                Horký chlieb 
2.    Saint-Exupéry, Antoine de                         Malý princ 
3.    Petiška, Eduard                                            Staré grécke povesti a báje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4.    Horák, Jozef                                                  Povesti spod Sitna 
5.    Kent, Graeme                                               Ezopove bájky 
   
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
   
         
 


