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Rok čitateľskej gramotnosti bude o pohybe mysle aj tela 
 
   Školský rok 2016/2017 bude Rokom čitateľskej gramotnosti a bude sa 
niesť pod heslom „Myslenie je pohyb“. 
   Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) zistil, že výsledky sloven- 
ských žiakov v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti 
zaostávajú za priemerom krajín OECD. Pokles úrovne čitateľskej 
gramotnosti však nie je len slovenským špecifikom, ale týka sa aj iných 
krajín. V tejto súvislosti sa začína hovoriť o novom fenoméne - bibliofóbii 
alebo o tzv. a-gramotnosti. Ide o trvalú ľahostajnosť voči čítaniu a knihám. 
Niektoré európske krajiny (Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Litva, 
Maďarská republika, Portugalsko, Nórsko a Slovinsko) prijali na zlepšenie 
úrovne čitateľskej gramotnosti rôzne plány a programy. Slovensko sa 
pridáva tiež. Ministerstvo školstva v rámci Národnej stratégie zvyšovania 
úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti pripravilo 
rozličné taktické iniciatívy. Vychádzalo z idey, že čítanie je pohyb myšlienok 
a jeho rozvoj je spojený aj s pohybom tela. Športové aktivity nepredstavujú 
iba pohyb s jeho pozitívnymi účinkami na telesný rozvoj a zdravie. Šport 
prispieva aj k prekonávaniu pohodlnosti, a teda k budovaniu vytrvalosti, 
cieľavedomosti, sústredenosti. Rovnako aj čítanie si vyžaduje „tréning“, 
pravidelnosť, sústredenosť, pozornosť a koncentráciu. Napríklad už 
v antickom Grécku platilo, že rozvoj duševných schopností, medzi ktoré 
patrí aj čítanie s porozumením, má byť harmonicky spojený s všestranným 
telesným rozvojom a naopak.   
   Jednou z prvých aktivít školského roku 2016/2017 bude samotné 
odštartovanie Roku čitateľskej gramotnosti, ktorý sa bude niesť pod 
heslom „Myslenie je pohyb“. Otvorí ho štátny tajomník Peter Krajňák 1. 
septembra na Podtatranskom polmaratóne v Poprade. Aktívne sa na ňom 
zúčastní aj členka expertnej skupiny RNDr. Alena Erdziaková, ktorá 
spolupracovala na tvorbe Národnej stratégie zvyšovania úrovne 
a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti. 
   Počas celého školského roka bude rezort školstva na webovom sídle 
www.nucem.sk postupne zverejňovať praktické informácie pre učiteľov, 
žiakov i rodičov zamerané na iniciatívy na podporu čítania. 

 
Prevzaté z internetového zdroja: https://www.minedu.sk/rok-citatelskej-
gramotnosti-bude-o-pohybe-mysle-aj-tela/  

http://www.nucem.sk/
https://www.minedu.sk/rok-citatelskej-gramotnosti-bude-o-pohybe-mysle-aj-tela/
https://www.minedu.sk/rok-citatelskej-gramotnosti-bude-o-pohybe-mysle-aj-tela/


 2 

V kraji vyhlásia Rok Jozefa Miloslava Hurbana 

Séria podujatí k 200. výročiu narodenia Hurbana má 
vyvrcholiť v septembri 2017. 

 

Rok Jozefa Miloslava Hurbana v Trnavskom 
samosprávnom kraji vyhlásia 6. októbra. 
     Pri príležitosti 200. výročia od narodenia 
tohto politika, národného buditeľa, 
kodifikátora spisovnej slovenčiny a prvého 
predsedu Slovenskej národnej rady sa 
v kraji počas nadchádzajúceho roka bude 
konať množstvo podujatí, ktoré pripomenú 
život a dielo Hurbana. 
     Jeho život je neodmysliteľne spätý 
s dedinou Hlboké v okrese Senica, kde 
prežil viac ako štyridsať rokov a kde je aj 
pochovaný. 
     Trnavský samosprávny kraj prispeje 

k Roku Jozefa Miloslava Hurbana konferenciou o jeho odkaze pre 
súčasnosť a budúcnosť, pietnym podujatím v Hlbokom, pripraví tiež 
Hurbanovu bustu, pamätnú tabuľu či pamätnú medailu. 
     Ďalšie podujatia pripravia kultúrne inštitúcie a školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti kraja, všetky budú zverejnené v kalendári. Rok Jozefa Miloslava 
Hurbana by mal vyvrcholiť v septembri 2017 v Hlbokom pietnym 
podujatím, na ktorom bude odhalená pamätná tabuľa. 
     Pri príprave podujatí bude krajská samospráva spolupracovať 
s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania, Arcibiskupským úradom 
v Trnave a ďalšími inštitúciami. Vyplýva to z informácie, ktorú dostali 
krajskí poslanci. 
     Hurban pôsobil v Hlbokom od roku 1843 až do svojej smrti v roku 1888. 
Po jeho smrti mu v roku 1892 v obci postavili na hrobe z verejných zbierok 
pomník. V roku 1948 preniesli jeho telo do novej mohyly, navrhnutej 
architektom Dušanom Jurkovičom. 
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Hlbocká fara bola svedkom viacerých historických udalostí, napísal tu aj 
väčšinu svojich literárnych diel. V roku 1967 pri príležitosti 150. výročia 
narodenia Hurbana otvorili v dedine jeho pamätnú izbu. Pamätné 
stretnutie Hurbana, Hodžu a Štúra v júli 1843, na ktorom sa dohodli na 
uzákonení spisovnej slovenčiny, pripomína pamätná tabuľa. 
 

                                                                                                                               SITA 
Prevzaté z internetového zdroja : http://www.trnavskyhlas.sk/c/19784-v-
kraji-vyhlasia-rok-jozefa-miloslava-hurbana.htm  

 
 
 

Prezentácia bibliografie Jána Majku v múzeách v Seredi 
a v Liptovskom Mikuláši 

 

 

     Pred viac ako dvadsiatimi rokmi v rámci edičnej činnosti našej knižnice 
som zostavila personálnu bibliografiu významného slovenského jaskyniara 
Jána Majku (Ján Majko : 1900-1985. – Galanta : Dudvážska knižnica, 1996. 
– 13 s.). Mnohým vám je iste známe, že ide o rodáka z Dolnej Stredy - 
objaviteľa jaskyne Domica a mnohých iných jaskýň na Slovensku.  
     Práve túto moju publikáciu využila ako informačný prameň pani Mária 
Diková, vedúca Mestského múzea v Seredi, keď pripravovala výstavu 
o živote a diele Jána Majku a od tej doby sa traduje aj naša spolupráca. Na 
pripravovanú výstavu sme zapožičali z fondov regionálnej literatúry 
Galantskej knižnice aj dokumenty o Jánovi Majkovi. Na vernisáž výstavy 
konanej dňa 16.12.2015 v Mestskom múzeu v Seredi sme boli pozvaní aj 
s pánom riaditeľom knižnice, PhDr. Štefanom Polákom. Tu som mala 
možnosť v krátkosti prezentovať činnosť nášho oddelenia a už spomínanú  
bibliografiu Jána Majku nielen bežným návštevníkom múzea, ale 
i odborníkom z tejto oblasti, ktorí sa tu zišli. Boli to medzi inými Ing. Marcel 
Lalkovič, autor knihy o Jánovi Majkovi, Ing. Peter Holúbek zo Slovenského 
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, doc. Dr. 
Pavel Bella, PhD. zo Správy Slovenských jaskýň, jaskyniari Gabriel Lešinský 
a Zbyněk Valenta z jaskyniarskej skupiny Jána Majku.  

http://www.trnavskyhlas.sk/c/19784-v-kraji-vyhlasia-rok-jozefa-miloslava-hurbana.htm
http://www.trnavskyhlas.sk/c/19784-v-kraji-vyhlasia-rok-jozefa-miloslava-hurbana.htm
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    Na tejto výstave som sa dozvedela mnoho neznámych faktov a údajov 
o Majkovi a vtedy som si uvedomila, že moja bibliografia už nie je aktuálna, 
mala by som ju doplniť, prepracovať a vydať druhé vydanie. Veľkým 
podnetom bola pre mňa aj skutočnosť, že výstava s názvom „Ján Majko 
objaviteľ jaskýň“ bude presunutá do Múzea ochrany prírody a 
jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, ktorá sa otvára 1.7.2016. Pokladala 
som si za česť byť členkou delegácie z rodného kraja Jána Majku, ktorú 
tvorili zástupca primátora Serede pán Ľubomír Veselický, starosta Dolnej 
Stredy Ľuboš Šúry, vedúca Mestského múzea v Seredi Mária Diková, 
podpredseda Občianskeho združenia Vodný hrad Rastislav Petrovič a iní. 
V rámci slávnostného otvorenia výstavy som mala možnosť predstaviť 
prítomnému publiku aj 2. vydanie personálnej bibliografie s názvom 
„Speleológ Ján Majko (1900-1985)“, doplnenú o aktuálne informácie, 
články z internetových médií, relácií slovenského rozhlasu a televízie, 
fotografie pamiatok Jána Majku v Dolnej Strede.  
     Dúfam, že bibliografiu úspešne využijú pri svojej práci nielen 
speleologickí odborníci, ale i ďalší záujemcovia o túto vednú oblasť. 
     Keby ste mali záujem získať bližšie informácie o uvedených podujatiach, 
kliknite na internetové stránky http://www.seredonline.sk, 
http://smopaj.sk, www.mikulas.sk alebo si pozrite videonahrávky podujatí. 
 

Mgr. Judita Kontárová, Galantská knižnica 

 
 

http://www.seredonline.sk/
http://smopaj.sk/
http://www.mikulas.sk/
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Projekty roka 2016 
 
     Takmer všetky granty a dotácie pre kultúrnu sféru prešli v roku 2016 
pod krídla Fondu na podporu umenia. Galantská knižnica v tomto roku 
predložila dva projekty, ktoré boli úspešné a získala finančnú dotáciu.  
      Prvým projektom – „Doplnenie knižničného fondu“ – získala knižnica 
stovky nových kníh rôzneho žánru v slovenskom aj v maďarskom jazyku, 
ako pre dospelých tak aj pre detských čitateľov. Záujemcovia o nové knihy 
si majú naozaj z čoho vyberať. Nájdu tu beletriu rôzneho druhu (romány 
pre ženy, thrillery, detektívky, historické romány), ale aj náučnú literatúru 
pre študentov, rôzne encyklopédie, slovníky, kuchárske knihy.  
     Druhým projektom bola „Rekonštrukcia PC siete“, ktorá sa realizovala 
v mesiaci september. Výsledným efektom pre všetkých čitateľov, 
návštevníkov a používateľov internetu Galantskej knižnice je funkčné a 
bezpečné pripojenie sieťových zariadení a vyššia prenosová rýchlosť. 
Zabezpečila sa výkonnosť, bezpečnosť a funkcionalita siete, tak aby spĺňala 
moderné štandardy internetového pripojenia. Priestory Galantskej knižnice 
sa pokryli WIFI pripojením, čo malo priaznivý ohlas u našich čitateľov 
a návštevníkov internetu, nakoľko táto služba u nás dosiaľ absentovala. 
Oba projekty GK podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, 
ktorý je zároveň hlavným partnerom projektov.   
 

                                                                                             Zuzana Fajnorová, Galantská knižnica 
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Kniha o ženách rodu Esterházyovcov 
 
   Pod týmto názvom uzrel svetlo sveta 1. diel knihy o ženách jedného 
z najvýznamnejších šľachtických rodov Uhorska - Esterházyovcov. 
Slávnostné vítanie knihy sa konalo 21. októbra 2016 v Renesančnom 
kaštieli v Galante. Na naše prekvapenie vzácnych hostí a návštevníkov 
podujatia uvítala a celé podujatie moderovala mladá slečna v historickom 
odeve ako grófka Kristína Nyáriová, druhá manželka palatína Mikuláša 

Esterházyho. Prítomných do historických dôb preniesla aj pani Ľudmila 
Horváthová úryvkom z testamentov žien rodu Esterházyovcov. Nasledovali 
lektorské hodnotenia publikácie. Pán Peter Novosedlík, odborný pracovník 
Vlastivedného múzea v Hlohovci, vystúpil s erudovaným rozborom 
publikácie. Príspevok Mgr. Margity Gálovej, zástupkyne riaditeľa Štátneho 
archívu v Šali, ktorý prečítala opäť Ľudmila Horváthová, vyzdvihol 
informačný prínos knihy nielen pre poznanie regionálnej histórie. Potom 
dostala slovo autorka knihy, PhDr. Anna Jónásová, ktorá predstavila svoje 
dielo. Prezradila, čo sprevádzalo zrod knihy od výberu témy až po jej 
vytlačenie. Osudy žien rodu Esterházy de Galanta boli vlastne súčasťou 
širšie koncipovaného výskumu o vzdelaných a literárne činných uhorských 
ženách. Ich osudy na pozadí rodinných zväzkov a dejinných udalostí 
v priebehu takmer 500 rokov ju oslovili ako téma hodná samostatného 
spracovania najmä preto, lebo ostávali v tieni svojich slávnych mužov. 
Preto sa ženám rodu, ktorý pochádza z Galanty začala venovať 
intenzívnejšie. Vznikla tak „kolektívna biografia“ ktorá je nielen 
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genealogickým pohľadom na zastúpenie žien v rode, ale aj zaujímavou 
sociologickou a kultúrnou sondou do ich životov. „Srdcom knihy je lexikón 
manželiek a dcér, v ktorom som na základe textových a genealogických 
dokumentov spracovala do personálnych hesiel 311 žien rodu 
Esterházyovcov“ - upresnila autorka. 
   Samotný akt krstu knihy vykonali historickými erbmi rodu Esterházyovcov 
Pharm. Mgr. Nora Petrovič, členka Občianskeho združenia Galanta 
literárna, ktoré knihu vydalo, viceprimátor Zsolt Takács a lektor Peter 
Novosedlík. 
   Podujatie pokračovalo príhovormi hostí. Slova sa ujali primátor mesta 
Galanta Peter Paška, zástupca primátora Zsolt Takáč a bývalý riaditeľ 
Vlastivedného múzea v Galante Jozef Keppert.  

Organizátormi tejto 
akcie boli Občianske 
združenie Galanta 
literárna, Galantská 
knižnica a Mestské 
kultúrne stredisko 
v Galante. 
Rozhovor s PhDr. 
Annou Jónásovou a 

viceprimátorom 
Zsoltom Takáčom, 

ktorý bol natočený pri tejto príležitosti, odznel v rádiu Regina dňa 
7.11.2016 o 8.00 hod. Prístupný je v archíve RTVS. Škoda, že regionálne 
médiá nepokladali za svoju povinnosť informovať širokú verejnosť o tomto 
kvalitnom literárnom podujatí. 
    Pokračovanie tejto monografie má vyjsť v roku 2017. Bude obsahovať 
životopisné portréty viacerých esterházyovských žien a ich odraz vo 
výtvarnom umení. Doplní ho zoznam portrétov žien uchovaných 
v galériách a múzeách z územia bývalého Rakúska-Uhorska. 
   Množstvo nádherných kvetov, gratulácií a dobrých prianí určite potešilo 
autorku Annu Jónásovú rovnako ako ona (nie prvý raz)potešila svojou 
tvorbou nadšencov historickej literatúry.  
 

Mgr. Judita Kontárová, Galantská knižnica 
Foto: súkromný archív A. J. 
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Jozef Banáš v Galante 
 

   V pondelok, 7. 11. 2016, bolo 
v parku pred neogotickým 
kaštieľom rušno. V priestoroch 
kaviarne Esterházy Galanta - 
wine & coffee sa totiž konala 
beseda so spisovateľom 
Jozefom Banášom. Hlavnou 
témou besedy boli jeho dve 
najnovšie knihy – Dementi 
a Kód 7. 
   V priestoroch, ktoré dýchali 
históriou, sa beseda niesla 
v duchu priateľskej a neviaza- 
nej atmosféry.  
   Jozef Banáš predstavil svoje 
knihy, nielen najnovšie ale aj 
skôr napísané. Rozprával 
o skutočnostiach, ktoré ho 
motivujú a inšpirujú k písaniu. 
V jeho najnovšej knihe Kód 7 je 
hlavnou motivačnou témou šťastie a inšpiráciou pre neho bola krajina 
Bhután. Poslucháči po pútavom rozprávaní mohli nadobudnúť pocit, že 
túto krajinu by mali spoznať aj osobne. 
   Svojím rozprávačským talentom, charizmou i dobre cieleným humorom 
vytvoril veľmi príjemné podujatie.  
   Záver tejto zaujímavej besedy, ktorú zorganizovala Galantská knižnica, 
bol spojený s autogramiádou. Spisovateľ dedikoval záujemcom knihy a rád 
sa s mnohými i odfotil. Dúfame, že takéto stretnutie sa pre veľký záujem 
uskutoční zakrátko, nakoľko autor pripravuje ďalšie zaujímavé knihy. 

 
 

Angelika Biróová  
Galantská knižnica 

Foto: archív GK 
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13. Slovenská bibliografická konferencia 2016 
 
Po piatich rokoch som opäť mala možnosť zúčastniť sa bibliografickej 
konferencie, ktorá sa konala v konferenčnej sále SNK v Martine v dňoch 
23.-24.11.2016. Organizátorom podujatia bol Odbor Národnej bibliografie 
Slovenskej národnej knižnice. Stretnutie otvorila PhDr. Ľudmila Rohoňová, 
ktorá zároveň vyhodnotila uplynulé päťročné obdobie v živote Národnej 
bibliografie SNK. Rokovanie prebiehalo v štyroch sekciách ako Národná 
bibliografia a jej činnosť v kontexte Slovenskej digitálnej knižnice; 
Katalogizačné pravidlá, bibliografické spracovanie a štandardy; Regionálna 
bibliografia - problémy, kooperácia, perspektívne riešenia a Výskum dejín 
knižnej kultúry a retrospektívna bibliografia v kontexte digitalizácie 
historických fondov.  
Na konferencii sa zúčastnili aj pedagogičky Katedry Knižničnej 
a informačnej vedy Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré nám 
predstavili študijné odbory z oblasti knihovníctva zo súčasnosti i blízkej 
budúcnosti a ponúkli možnosť rozšírenia spolupráce katedry s knižnicami, 
kde by ich študenti mali možnosť získané teoretické vedomosti vyskúšať aj 
v praxi.  
Odborné podujatie bolo venované vývojom a trendom v bibliografii 
a problematike spolupráce knižníc pri využívaní moderných informačných 
a komunikačných technológií. Konferencia je tradičným podujatím, ktoré 
sumarizuje a hodnotí úspechy bibliografickej činnosti za uplynulých päť 
rokov a stanovuje úlohy na ďalšie obdobie a v neposlednom rade dáva 
priestor nám, bibliografkám z celého Slovenska, na osobné stretnutie 
a vytváranie nových kontaktov.  
 
Mgr. Judita Kontárová 
Galantská knižnica 

 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Pstruh dúhový v škole  
 

V dňoch 6. 10. a a 25. 11. 2016 sa   
uskutočnili dve besedy s autorkou 
Annou Jónásovou. Prvá sa konala 
na Základnej škole SNP Galanta, 
druhá na Základnej škole Gejzu 
Dusíka v Galante. Témou besied 
bola autorkina najnovšia poviedka 
Pstruh dúhový z knihy poviedok 
vydavateľstva Perfekt - Srdce 
šachovej dámy.  

Po predchádzajúcich úspešných poviedkach svetlo sveta uzrel ďalší pútavý 
príbeh z autorkinho pera. 

Po autorskom čítaní poviedky deti besedovali zo spisovateľkou. 
Zaujímali sa nielen o prečítaný príbeh, ale aj o prácu pani spisovateľky. Pani 
Jónásová im porozprávala o svojom detstve, o rodnom kraji, o krásnom 
živote na dedine, dobrodružstvách, ktoré s priateľmi prežila a nakoniec aj 
o svojej literárnej práci. Prezradila im, že doma v jej pracovnom šuflíku už 
leží ďalšia poviedka, ktorá dúfajme čoskoro vyjde a malým čitateľom ju pri 
podobnej príležitosti predstaví.  

 
Angelika Biróová 

Foto: archív GK 

 
Strava – Pohyb – Reč  

Tri prednášky v rámci projektu Ringató  
 

V roku 2016 sa v klubovni Galantskej knižnice v rámci programu 
Ringató – Kolísanka uskutočnili tri besedy a prednášky. Prvá prednáška sa 
konala 3. mája 2016 s dietetičkou Gabriellou Hartmann. Témou prednášky 
bol zdravý životný štýl, správne a zdravé návyky v stravovaní batoliat, 
malých detí ale aj mamičiek. Mamičky, ktoré prišli na podujatie i so svojimi 
deťmi, diskutovali s prednášajúcou, ktorej kládli otázky ohľadom témy. 
Druhá prednáška sa uskutočnila 10. júna 2016 s Emőke Karácsony. Témou 
bola masáž batoliat a malých detí. Prednášateľka urobila praktickú ukážku 
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masáží na všetky problémy, ktoré sa môžu detí týkať, ale ukázala 
i jednoduché cviky pre pohybový vývoj detí. Tretia prednáška bola 9. 
novembra 2016 s logopédom Szabolcsom Kozmom. Logopéd urobil pre 
mamičky výklad k téme vývin, výchova, funkcia reči, chyby reči, rečové 
poruchy detí a nevravnosť. Mamičky sa zapojili do diskusie s aktuálnymi 
problémami, ktoré ich v tejto téme trápia.  
 Ringató – Kolísanka pokračuje v Galantskej knižnici aj v roku 2017. 
Dúfame, že tento program bude aj v budúcnosti spestrený ďalšími 
podobnými prednáškami, ktoré sa týkajú malých detí a mamičiek. 
 

Angelika Biróová, Galantská knižnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vianoce s Lupou 
 

     16. decembra 2016 sa v klubovni Galantskej knižnice stretli deti 
základných škôl galantského okresu, ktoré poslali svoj literárny príspevok 
do časopisu Pod lupou. Prišlo nám oveľa viac prác, ako sme mohli 
uverejniť, takže zostalo na redakčnej rade, aby vybrala vhodné príspevky. 
Za všetky básničky a príbehy ďakujeme a niektoré z nich sa možno objavia 
aj v ďalších číslach časopisu.  



 12 

Keďže december už dýchal prichádzajúcimi sviatkami príjemnú atmosféru 
navodili deti z Materskej školy SNP Galanta so svojím vianočným pásmom. 
Program pokračoval hodnotením aktuálneho čísla časopisu, v ktorom vyšli 
príspevky v slovenskom aj v maďarskom jazyku a prečítaním niekoľkých 
príspevkov. Na záver všetky deti dostali malú pozornosť.  
V júni by malo vyjsť ďalšie číslo časopisu Pod lupou a my veríme, že nám 
príde opäť veľa zaujímavých príspevkov.  

 
Zuzana Fajnorová, Galantská knižnica 

 
 

Ocenenie pre regionálnu autorku Annu Jónásovú 
 

V decembri primátor mesta Peter Paška 
ocenil viacerých výnimočných ľudí z verej- 
ného života mesta Galanta. Medzi tými, ktorí 
dostali Cenu primátora bola aj naša dlhoročná 
spolupracovníčka Anna Jónásová - bývalá 
knihovníčka, bibliografka. Dnes je úspešná 
autorka poviedok pre deti, ale hlavne autorka 
historickej literatúry faktu. Zameriava sa na 
náš galantský región a rod Esterházyovcov 
(hlavne ženy). Vyhľadáva, skúma, študuje a 
zaznamenáva všetky dostupné a niekedy aj 

nedostupné (pre verejnosť) historické informácie a fakty, aby ich následne 
spracovala a vydala v knižnej podobe. Je to veľmi náročná a mravčia práca, 
ktorú zvládne len ozajstný nadšenec v tejto kultúrnej oblasti. Knižne vydala 
už niekoľko historických prác – Samuel Neufeld a jeho galantská tlačiareň 
1890-1949 (2005) ; Theone - Mária Terézia Artnerová (2012) ; Ženy rodu 
Esterházyovcov (2014). 
PhDr. Anna Jónásová získala ocenenie za celoživotné pôsobenie a prínos v 
oblasti kultúry. K oceneniu jej blahoželáme a prajeme dostatok času a síl 
na ďalšie historické práce z nášho regiónu.  
 

Zuzana Fajnorová, Galantská knižnica 
Foto: archív GK 
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Novinky z edičnej činnosti Galantskej knižnice 
v roku 2017 

 
Tak ako po iné roky, aj teraz má Galantská knižnica vo svojom pláne 
edičnej činnosti na rok 2017 zostavenie a vydanie rôznych titulov 
regionálnych bibliografií, bibliografických letákov, kalendára výročí 
osobností ; odborného časopisu pre knihovníkov a zborníčka detských 
literárnych prác, ktoré nájdete v tlačenej podobe vo fondoch našej knižnice 
alebo v elektronickej podobe na webovej stránke Galantskej knižnice 
www.galantskakniznica.sk 
 
Bibliografie 
 

1.  
Mestské kultúrne stredisko v Galante : 1967-1992 : regionálna výberová 
bibliografia. 1. / Zost. Judita Kontárová, Lenka Medovčíková. – Galanta : 
Galantská knižnica, 2017.         
 

2. 
Mestské kultúrne stredisko v Galante : 1993-2017 : regionálna výberová 
bibliografia. 2. / Zost. Judita Kontárová, Lenka Medovčíková. – Galanta : 
Galantská knižnica, 2017.         
 

3.    
Bibliografia periodickej tlače okresu Galanta : 2012-2016 : regionálna 
bibliografia / Zost. Judita Kontárová. – Galanta : Galantská knižnica, 2017. 
                                                                                                                                       
4.     
Zoltán Kodály a Galanta : 2003-2017 : personálna bibliografia / Zost. Judita 
Kontárová. – Galanta : Galantská knižnica, 2017.  

                                                                                                                                                  
Periodické publikácie 
 

5. 
Kalendár výročí osobností okresu Galanta : 2017 [Elektronicky] / Zost. 
Judita Kontárová     
 
 

http://www.galantskakniznica.sk/
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6. 
Knihovnícky obzor : metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 
verejných knižníc okresu Galanta / Zost. Zuzana Fajnorová 
 
7. 
Pod lupou : zborník literárnych prác žiakov základných škôl okresu Galanta 
/ Zost. Zuzana Fajnorová 
 

Pripravila: Mgr. Judita Kontárová  
 

 
 

TOP 10 najčítanejších kníh v Galantskej knižnici 
za rok 2016 

 
 
Beletria pre dospelých:      
 
1.    Dán, Dominik                                            Krv nie je voda 
2.    Redondo, Dolores                                    Neviditeľný strážca    
3.    Gray, Juliana                                             Dáma nikdy neklame                                                         
4.    Svobodová, Blanka                                  Tajnostkár                                                           
5.    Dán, Dominik                                            Uzol                                                                               
6.    Hamzová, Mária                                       Nechcela som ťa stretnúť                                                                     
7.    Dán, Dominik                                            Studňa                                                      
8.    Karika, Jozef                                              Tma                                                                                                              
9.    Balogh, Mary                                             Nakoniec príde láska 
10.  Ellison, Jan                                                 Malá nerozvážnosť                                                                 
 
 
Beletria pre dospelých v maďarskom jazyku: 
 
1.    Moretti, Melissa                                         Holnap érted jövök  
2.    Rivers, Francine                                          Megváltó szeretet 
3.    Rasheed, Leila                                             Zafír és parázs    
4.    Douglas, Lousie                                           Hiányzol    
5.    Maas, Sharon                                              Eladósorban   
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6.    Kosáryné Réz, Lola                           Egy leány a sok közűl és más novellák 
7.    McCarty, Monica                                          A sólyom 
8.    Silva, Daniel                                        A Moszad ügynöke és az angol lány 
9.    Nesbo, Jo                                                       Fejvadászok                                                                        
10.  Hunter, Sally                                                 Zárt osztály 
 
 
 
Odborná literatúra: 
1.    Turek, Ivan                                                   Didaktika 
2.    Kalhous, Zdeněk                                          Školní didaktika 
3.    Vajda, Ján                                                     Úvod do etiky     
4.    Kišš, Igor                                                       Sociálna etika                                    
5.                                                                      Předškolní a primární pedagogika 
6.    Fontana, David                                            Psychologie ve školní praxi  
7.    Čapek, Robert                                              Moderní didaktika 
8.    Petlák, Erich                                                 Všeobecná didktika 
9.    Chovancová, Božena                                  Finančný trh 
10.  Čáp, Jan                                                        Psychologie pro učitele                                                  
 
 
 
Beletria pre deti a mládež: 
 
1.    Waliiiams, David                                        Diabolská zubárka 
2.    Kinney, Jeff                        Denník odvážneho bojka - Rodrick je šéf  
3.    Kerekesová, Katarína                                 Mimi & Líza  
4.    Kinney, Jeff                        Denník odvážneho bojka - Prázdniny pod psa 
5.    Kinney, Jeff                        Denník odvážneho bojka - Posledná kvapka 
6.    Brezina, Thomas                                         Dom plný príšer 
7.    Brezina, Thomas                                         Prekliaty zámok 
8.    Auerbach, Annie                                 Horseland - Vitajte na ranči 
9.    Kinney, Jeff                        Denník odvážneho bojka - Ponorková choroba 
10.  Brezina, Thomas                                         Zombi z jaskyne 
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Beletria pre deti a mládež v maďarskom jazyku: 
 
1.    Saint-Exupéry, Antoine de                          A kis herceg 
2.    Janikovszky, Éva                                            Mosolyogni tessék! 
3.    Webb, Holly                                                   A megmentett kutyus 
4.    Webb, Holly                                                   A titkos kiskutya 
5.    Pierrazzi Mitri, Monica                                Legjobb barátom a kutya 
6.    Illyés, Gyula                                                    Hetvenhét magyar népmese                                                                    
7.    Simon, Francesca                                 Rosszcsont Peti otthoni rémtettei 
8.                                                                             Hunok 
9.    Kinney, Jeff                                                     Egy ropi naplója 
10.  Stilton, Geronimo                                         Csonkamancsú miau kastélya   
 
 
Odporúčajúca literatúra pre deti a mládež: 
 
1.    Saint-Exupéry, Antoine de                         Malý princ 
2.    Kent, Graeme                                               Ezopove bájky 
3.    Petiška, Eduard                                            Staré grécke báje a povesti 
4     Tajovský, Jozef Gregor                                Horký chlieb                                                             
5.    Dobšinský, Pavol                                          Trojruža 
6.    Horák, Jozef                                                  Povesti spod Sitna 
                                                
 
Náučná literatúra pre deti a mládež: 
 
1.   Conolly, Peter                                              Dejiny rímskeho vojska 
2.                                                                           Magyarok 
3.                                                                           A világtörténelem krónikája                                        
4.                                                                           A világ története                                                            
5.    Anděra, Miloš                                              Encyklopédia európskej prírody                            
6.                                                                           Dejiny rímskej ríše   
7.                                                                           Z jedného kontinentu na druhý                                                                                                    
8.                                                                           Od veľkého tresku k človeku                                 
9.                                                                           Világatlasz            
10.  Scarry, Richard                                            Tesz-vesz szótár        
                                                                            


