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Komentár k ročnému výkazu o činnosti verejných knižníc 
okresu Galanta za rok 2016 

 

 
Počet obcí :                                                                        36 
Počet obyvateľov okresu:                                              93.877   (k 31.12.2016) 
Počet obyvateľov okresného mesta:                           15.109   (k 31.12.2016) 
                                                                                           
 
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 
82.542 (k 31.12.2015).   
Ročné výkazy sa spracovávali v elektronickej forme. Každá knižnica (obecný 
úrad) dostali na svoju mailovú adresu link od Správcu systému Štatistiky 
MK SR, cez ktorý vyplňovali 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. 
Keďže sem nemali prístup k štatistickým údajom našich obecných knižníc, 
metodička KJF v Trnave rozposlala skrátenú verziu štatistického formulára 
– Prehľad činnosti knižnice, ktorý obecné knihovníčky pre nás vypĺňali. 
Skrátená forma štatistického formulára pre potreby regionálnych 
metodičiek úplne postačuje. 
 
1.  Sieť knižníc    
 
Knižnice spolu                                                                     27 
z toho  

 Regionálne knižnice                                      1        +  1 pobočka 

 Mestské knižnice                                           2 

 Obecné s profesionálnymi prac.                 5 

 Obecné s neprofesionálnymi prac.           19                                

z toho – stagnujúce                                       1 
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V roku 2016 stagnovala v galantskom okrese jedna knižnica – Obecná 
knižnica v Dolnom Chotári. K 1.1.2016 zrušila svoju činnosť Obecná 
knižnica vo Vinohradoch nad Váhom. Knižnica prešla pod správu školských 
knižníc s možnosťou prístupu obyvateľov obcí ku knižničnému fondu.   
 
2.  Knižničný fond 
 
V roku 2016 verejné knižnice v okrese Galanta získali 4.805 knižničných 
jednotiek (+ 348) ; z toho bolo kúpou získaných 3.015 (+ 100) kn. j. a 1.790 
(+ 248) kn. j. darom.   
Galantská knižnica sa každoročne zapája do medzinárodného projektu 
„Márai program“ nadácie Nemzeti Kulturális Alap (Maďarsko). V roku 2016 
získala knižný dar v počte 203 kníh. Aj v tomto roku akvizičné oddelenie GK  
pokračovalo v retrospektívnom spracovávaní fondu regionálneho 
oddelenia a do knižničného fondu pribudlo 73 prírastkov drobnej tlače.  
Na nákup knižničného fondu bola v galantskom okrese vynaložená celková 
suma 31.018,- €, čo je v porovnaní s rokom 2015 o 1.174,- € viac. V roku 
2016 žiadny prírastok do fondu (ani kúpou, ani darom) neuvádzali 3 
knižnice. Úbytok knižničných jednotiek za všetky typy knižníc v okrese 
Galanta predstavuje 5.635 zväzkov.  

 
3.  Výpožičky  
 
V roku 2016 bolo zrealizovaných v knižniciach 226.538 výpožičiek, čo je 
o 13.064 výpožičiek menej ako v roku 2015. Priemerný počet výpožičiek na 
jedného obyvateľa okresu bol 2,41 (- 0,14).  
 
4.  Čitatelia            
 
V roku 2016 bolo zaregistrovaných vo všetkých typoch knižníc galantského 
okresu spolu 6.266 čitateľov (+ 61), čo predstavuje 6,67 % (+ 0,06) 
z celkového počtu obyvateľov okresu. V porovnaní s rokom 2015 je to o 61 
čitateľov viac.  
Detí do 15 rokov bolo zaregistrovaných 2.512, čo je o 53 detských čitateľov 
menej ako v roku 2015. 
Knižnice navštívilo spolu 61.592 návštevníkov, čo bolo o 3.927 
návštevníkov menej ako v roku 2015.  
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Počet návštevníkov na podujatiach usporiadaných knižnicami bol 5.974, čo 
predstavuje oproti roku 2015 nárast o 522 návštevníkov. 
Internet pre verejnosť použilo vo všetkých typoch knižníc v galantskom 
okrese 3.327 (- 282) 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 386 (+ 29) 
vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. Z toho bolo 94 (- 19) 
hodín informačnej výchovy. Najviac podujatí pre svojich čitateľov 
a používateľov pripravila Galantská knižnica 166 (+ 1), mestské knižnice 
138 (+ 24), profesionalizované knižnice 53 (+ 7) a neprofesionalizované 29 
(- 3 ). 
V rámci metodickej činnosti bolo uskutočnených 11 (+ 1) 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 11 materiálov (+ 2). 
 
6.  Informačné technológie 
 
Počet osobných PC v roku 2016 predstavoval 43 kusov, z tohto počtu je 21 
(+ 1) počítačov s pripojením na internet s prístupom pre verejnosť. WiFi 
pripojenie vo svojich priestoroch ponúka pre verejnosť 6 knižníc. 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.  
 
7.  Zamestnanci a hospodárenie   
 
V roku 2016 počet zamestnancov vo všetkých typoch verejných knižníc 
v okrese Galanta predstavoval 29 pracovníkov, z toho knihovnícke činnosti 
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vykonávalo 26 pracovníkov. 12 ľudí vykonávalo knihovnícke činnosti na 
dohodu. 
V roku 2016 boli v knižniciach galantského okresu vynaložené náklady na 
hlavnú činnosť v celkovej sume 338.265,- €, čo je o 20.518,- € viac, ako 
tomu bolo v roku 2015. V rámci darov a grantov (5 knižníc) získali knižnice 
18.400,- € (17.900,- € z Fondu na podporu umenia). 
Mzdové náklady tvorilo 185.649,- €, čo je o 9.995,- viacej ako v predchá- 
dzajúcom roku (suma je bez pracovníkov na dohodu).  
Na nákup knižničného fondu bolo vynaložených 31.018,- €, čo predstavuje 
sumu vyššiu o 1.174,- € ako v minulom roku. 
 
Jedna zrušená knižnica, jedna stagnujúca knižnica, jedna knižnica, ktorá od 
15.7.2016 nemá priestory na prevádzku, Galantská knižnica, ktorá bola 
kvôli rekonštrukcii počítačovej a telefónnej siete cca dva týždne zatvorená 
alebo pracovala v provizórnom režime – možné príčiny nie príliš 
priaznivých konečných výsledkov knihovníckych činností všetkých knižníc  
(pokles výpožičiek, pokles návštevnosti). Oproti minulému roku potešil 
mierny nárast čitateľov (+ 61). To sa však nedá povedať o deťoch do 15 
rokov, tí naopak klesli o 53 čitateľov. Školský rok 2016/2017 bol vyhlásený 
ministrom školstva SR za Rok čitateľskej gramotnosti. Uvidíme či sa to 
odzrkadlí aj vo výsledkoch verejných knižníc Slovenska alebo len v číslach 
školských knižníc.  
 
 
 
                                          Vypracovala: Zuzana Fajnorová, Galantská knižnica   
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Hosť v knižnici 
 

     Medzi žiakov Základnej školy Michala Tareka 
v Abraháme zavítala v jedno krásne slnečné, 
januárové, no mrazivé piatkové popoludnie 
spisovateľka a poradkyňa v oblasti zdravého 
životného štýlu MUDr. Ivana Jungová.  
Ivana Jungová je autorka píšuca aj pre deti. 
Abrahámski školáci a čitatelia knižnice besedovali 
o knihách ako Víla Anabela a vodník Vilém, či 

O škriatkovi Bonifácovi. Stretnutie sa nieslo v pozitívnom dialógu medzi 
účastníkmi a hosťkou. Niektoré deti dokonca besedovali i o obci, v ktorej sa 
príbeh víly Anabely odohráva a poznali i priehradu, kde žijú rozprávkové 
bytosti z knihy pani spisovateľky. 
     Na záver pani Ivana Jungová do Kroniky obecnej knižnice napísala: 
„Prajem deťom Abrahámu, aby si strážili radosť, nehu a lásku tak, ako víla 
Anabela v knihe, o ktorej sme spoločne rozprávali v jedno slnečné nádherné 
mrazivé popoludnie.“ Ivana Jungová. 
 

Ľudmila Horváhová, Obecná knižnica Abrahám     
 
 

Beseda so študentmi 
 

Dňa 8.3.2017 sa na Strednej 
odbornej škole obchodu a 
služieb v Galante uskutočnila 
pre študentov beseda  na 
tému Nelátkové závislosti a 
Riziká internetu. Prednášky 
vykonali pani psychologičky z 
Centra pedagogicko-psycho- 
logického poradenstva a pre- 
vencie v Galante. Prostred-  
níctvom videoukážok, krát- 
kych filmov a testu poukázali 

na novodobé závislosti a riziká, ktoré ich môžu stretnúť pri používaní 
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internetu. Téma bola pre nich známa a aktuálna, čo potvrdila aj živá 
diskusia. Beseda potvrdila dôležitosť diskutovať so študentmi na témy, s 
ktorými sa dennodenne stretávajú. 
 

Angelika Biróová ; foto: archív GK  

 
 
Týždeň Slovenských knižníc 2017 

 
V dňoch 13. – 19. marca 2017 sa uskutočnil už 
18. 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 2017 bol Ján 
Gallovič, člen činohry Slovenského národného 
divadla. 

Týždeň slovenských knižníc 2017 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 prvú exkurziu prišli deti z materskej školy a druhej sa zúčastnili žiaci II. 
stupňa ZŠ (siedmaci), ktorým boli podané informácie o nadchádzajúcej 
Noci s Andersenom, rozprávali sme sa o nových poviedkach a jednu z nich 
sme aj prečítali. V rámci TSK bola inštalovaná výstava nových encyklopédií, 
ktoré boli zakúpené z finančného príspevku FPU. Zároveň v tomto týždni 
prebiehala aj burza kníh. 

Ľudmila Horváthová 
Obecná knižnica Trstice 
Počas Týždňa slovenských knižníc sme do radu čitateľov zapísali 21 
návštevníkov. Pre žiakov II. ročníka základnej školy sme pripravili kvízové 
otázky, na ktoré odpovedali na výbornú. Pre deti z materských škôl sme 
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prezentovali fungovanie knižnice. Detičky nám zarecitovali básničky 
doniesli nám pekné práce, ktoré pripravili v škôlke a my sme ich obdarili 
darčekom. Pre obyvateľov ZSC Trstice sme pripravili prezentáciu novej 
knihy od Evy Urbaníkovej – Za facku. Pre tých, ktorí nevrátili knihy 
v stanovenej lehote sme odpustili sankčné poplatky. 

Rozália Juhosová 
 
Obecná knižnica Veľké Úľany 
Exkurzie boli uskutočnené pre žiakov druhého a tretieho ročníka slovenskej 
základnej školy. Druhý deň knižnicu navštívili aj žiaci základnej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským  z  dvoch tried. Predstavili sme im našu 
knižnicu a deti prečítali pre nás rozprávky. Uskutočnili sme aj výstavu 
nových kníh. V rámci iných podujatí sme uskutočnili s deťmi z prvého 
stupňa základných škôl tvorivú dielňu  pri príležitosti sviatkov Veľkej noci. 
Počas všetkých podujatí TSK sme odmenili každého žiaka malými 
sladkosťami. 

Alžbeta Prágaiová 
Mestská knižnica Sereď 
Beseda pre 2 triedy ZŠ Fándlyho, na ktorej boli prítomní zástupca 
vydavateľstva Regent, spisovateľ Ján Navrátil a ilustrátor Juraj Martiška. 
Súčasťou besedy bola aj prezentácia knihy Kráľ s gitarou. Na podujatí sa 
zúčastnilo 60 účastníkov. 

Yveta Kayserová 
Mestská knižnica Sládkovičovo 
Počas týždňa slovenských knižníc sme pripravili výstavu našich 
najzaujímavejších kníh a encyklopédií. Deti boli oboznámení s výpožičným 
poriadkom a celkovým fungovaním knižnice. Čítali sa rozprávky 
a samozrejme sme si preverili ich čitateľské schopnosti. Žiaci prvého 
a druhého ročníka od nás obdržali čitateľské preukazy zdarma.  

Katarína Talamonová 
Galantská knižnica Galanta 
V rámci Týždňa slovenských knižníc Galantská knižnica usporiadala besedu 
s autorom knihy Dotyky s mocou Arpádom Matejkom. V klubovni GK sa 
konalo hravé podujatie pre malé deti a ich mamičky Ringató - Kolísanka, 
v pobočke knižnice na ZŠ SNP sa hlasno čítalo z kníh, ktoré si deti sami 
vybrali. Okrem toho sa na detskom oddelení konali exkurzie a informačné 
hodiny pre deti základných a materských škôl, hlasné čítania a tvorivé 
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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, Rozália 
Juhosová, Alžbeta Prágaiová, Yveta Kayserová, Katarína Talamonová  
 

 
Andersen v Abraháme 

 
Do medzinárodného projektu na podporu 
detského čítania Noc s Andersenom sa po ôsmy- 
krát krát zapojila aj Obecná knižnica v Abraháme. 
Podujatia sa zúčastnili deti od 1. ročníka až po 7. 
a 8. ročník. V rámci programu sa čítali ukážky z 
knižného daru vydavateľstva Slovart. Deti hrali 
spoločenské hry, hádali hádanky, kreslili 
obľúbené rozprávkové postavy. Recitovali aj 
spievali, nakoľko medzi deťmi boli aj účastníci 
školského kola „Slávik Slovenska“ a „Čaro slova“. 
Aj tento rok spríjemnila stretnutie pani Eva 

Kolárová, ktorá chová a cvičí psov a kone. Na koníkoch si deti mohli v jej 
sprievode zajazdiť, či pohladkať ich. Kynologická ukážka cvičených psov 
mala u detí taktiež veľký úspech. Náročný večer sa končil diskotékou, po 
ktorej sa išlo spať. Na druhý deň, po raňajkách, si pre deti začali prichádzať 
rodičia. Všetci boli veľmi 
spokojní a už sa tešili na ďalší 
ročník Noci s Andersenom. 
 
 

  Ľudmila Horváthová  
Foto: súkromný archív 
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Rozprávkový večer 
 

Tak ako každý rok, aj 
teraz sme sa zapojili do 
akcie Noc s Anderse- 
nom. Pre naše obme- 
dzené priestory a počet 
zamestnancov sme s 
deťmi strávili príjemný 
večer aj napriek tomu, 
že tu deti nespali. 
Pripravili sme im 
vzrušujúci večer plný 
prekvapení a zážitkov. 

Na úvod boli oboznámení s charakteristikou akcie a jej významu. Deti 
medzi sebou navzájom čítali a počúvali rozprávkové príbehy. Potom sme 
formou besedy rozoberali jednotlivé vlastnosti rozprávkových postáv. 
Vyrábali tabuľku na rozprávkový strom, ktorí si potom vyzdobili. 
Nasledovali tvorivé dielničky zamerané na tému Veľká noc. Deti sa 
nezaobišli ani bez malého občerstvenia, čo sme pre nich pripravili. 
Vyvrcholením večera bola veľká pátracia akcia v zákutiach budovy, kde 
museli hľadať skryté úlohy. Každé dieťa odchádzalo spokojné s príjemným 
zážitkom a všetky deti si so sebou zobrali malé darčeky od nás a tiež 
všetko, čo si sami vyrobili.    
 

Katarína Talamonová, Mestská knižnica Sládkovičovo ; foto: archív knižnice 

 
 

Andersen v Galantskej knižnici 
 
V rámci Noci s Andersenom sa konalo v bábkovej sále Mestského 
kultúrneho strediska Galanta divadelné predstavenie. Súbor Materinky sa 
tento krát prezentoval divadelnou hrou spracovanou na základe rozprávky 
Jozefa Pavloviča: Tri zelené rozprávky – Kde je mastný fľak, tam nebýva 
rak. Divadelného predstavenia sa zúčastnili deti základných škôl.  
V knižnici sa po skončení divadla konala uskutočnila Noc s Andersenom. 
Program bol nasledovný: tvorivé dielne, kde sme si s deťmi vyrobili záložky 
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do knihy, nasledovalo hlasné čítanie – prečítali sme si príbeh z 
vybranej knihy a diskutovali sme o nej, potom sme si spoločne zahrali 
hádanky a program sa skončil diskotékou. 
 

    Angelika Biróová ; foto: archív GK  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pán Andersen v Horných Salibách 

 
V našej obci sa ako vždy konajú dve Noci s Andersenom - pre štvrtý ročník 
našich ZŠ v maďarskom aj v slovenskom jazyku.  
Každý rok sa zameriavame na to, aby sme priviedli deti k radosti z čítania, 
aby spoznali našu knižnicu a najznámejších rozprávkarov, vrátane H.Ch. 
Andersena. 
Po krátkom zoznámení sa s deťmi, nasledovala beseda o písme, knihách, 
knižniciach a o súvislostiach medzi nimi. Naučili sme ich ako majú  
zaobchádzať s knihami a ako ich nájsť v knižnici. Mali sme aj prezentáciu s 
obrázkami o pánovi Andersenovi, ako sa stal po ťažkom detstve slávnym 
autorom, „ako zo škaredého káčatka vyrástla labuť“. Ich pozornosť sme 
preskúšali krátkym kvízom/testom, celú noc prebieha vedomostná súťaž.  
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Neskôr sme si spolu s deťmi zahrali divadlo, a to Snehovú kráľovnú od 
Andersena, čo si deti veľmi užívali, keďže každý dostal rolu a my sme ich 
obliekli do rôznych šiat.  
Po divadle sme mali večeru, potom čítanie rozprávok, hľadanie rozdielov, 
hľadanie slov v slovníkoch, stavanie rozprávkovej veže z kociek, kreslenie, 
puzzle z loga NsA a ďalšie aktivity. 

Okolo polnoci dostali deti obálku so zašifrovaným textom od pána 
Andersena, ktorý im v dedine ukryl poklad. Nasledovala nočná prechádzka 
po dedine. Deti boli šikovné, veľmi rýchlo odpovedali a vyriešili príklady, 
ktoré viedli k zakopanému pokladu. Veľmi si to užívali.  
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Po prechádzke si deti prichystali svoje miesta na spanie a pustili sme im 
rozprávku na dobrú noc.   
Ráno ich čakali raňajky, vyhodnotenie večera, rozdelili sme si poklad, 
dostali diplomy, darčeky a rozprávali sme sa, až kým po všetky deti neprišli 
rodičia. 
Náš tím koordinátorov sa skladá z mladých vysokoškolákov, ktorí sa tak isto 
tešia na NsA ako deti. Program nie je stály a nudný ani pre nás, každý rok 
spoločne vymýšľame nové veci pre deti. V krátkosti sa deti od nás naučia: 
- ako a prečo vzniklo písmo, ako vznikli knihy, kníhtlač, knižnice, 
- ako sa správame v knižnici, ako sa zaobchádzame s knihami, aké knihy a 
kde ich nájdeme v knižnici, 
- ako vyhľadať slová v slovníkoch, encyklopédiách,  
- ako žil H. Ch. Andersen, ktoré sú jeho najznámejšie rozprávky a aký súvis 
je medzi jeho rozprávkami a jeho životom. 
Okrem toho aj ich čaká veľa zábavných aktivít, hier a rozprávok.  
 

Eszter Viktória Végh ; foto: archív knižnice 
 
 

Dotyky s mocou 
- beseda s autorom knihy 

 
V rámci Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnila v zariadení Pohoda 
seniorov n.o. Galanta beseda s autorom knihy Dotyky s mocou Arpádom 
Matejkom.  
Autor predstavil klientom 
svoju knihu, v ktorej vydal 
svoje spomienky. Téma 
korešpondovala s aktívnym 
obdobím života klientov, 
preto sa do diskusie inten- 
zívne zapájali. Na záver 
venoval autor zariadeniu 
niekoľko výtlačkov knihy, 
ktoré si môžu vo voľných 
chvíľach prečítať.  
 

Angelika Biróová ; foto: archív GK 
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Stretnutie s esterházyovskými ženami 
 
V apríli 2017 sa konalo veľmi príjemné stretnutie s knihou v priestoroch 
pivnice Poľnohospodársko-obchodného družstva v Abraháme. Podujatie 
organizovala Obecná knižnica v Abraháme s autorkou knihy Ženy z rodu 
Esterházyovcov, pani Annou Jónásovou. Podľa slov knihovníčky Ľudmily 
Horváthovej, toto podujatie bolo situované do týchto priestorov na 
priblíženie atmosféry čias dávno minulých. Autorka sa v knihe zmieňuje 
o ženách z rodu Esterházyovcov, ktorých potomkovia mali krásne sídlo aj 
v abrahámskom lese, a dnes sú z neho žiaľ už len ruiny. Pani Jónásová 
priblížila zúčastneným ženy z tohto rodu a ich vplyv na kultúru a duchovný 
život prostredia, v ktorom žili a vychovávali svojich potomkov.  
Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, ktorú osviežili citácie z kníh v 
podaní Mgr. Marianny Hričovej a recitácia básní, ktorých je autorkou pani 
Anna Jónásová.  
 

Ľudmila Horváthová, Obecná knižnica Abrahám 

 
 

Noc literatúry v obci Abrahám 
 
Noc literatúry v obci Abrahám sa v tomto roku konala už po druhýkrát. 
Oproti minulému roku sa čítanie predĺžilo o jednu stanicu. Čítanie sa začalo 
na Rímsko-katolíckej fare v Abraháme, kde dp. Vladimír Kiš čítal z knihy 
G.K. Chestertona: Ohromné maličkosti. Pokračovalo sa na miestnom 
cintoríne, v príjemnom zátiší aleje, kde čítala Ľudmila Horváthová z knihy 
Mitcha Alboma: Päť stretnutí v nebi. Výber poviedok krásne zapadol do 
tohto vznešeného prostredia. Ďalšia zastávka bola v pivnici 
Poľnohospodársko-obchodného družstva vo vinohrade, kde čítala Monika 
Hornáček Banášová z knihy Ireny Brežnej: Nevďačná cudzinka. Záver 
čítania sa konal v Denver Pube, kde čítala Marianna Hričová z knihy Dom 
nenaplnených lások od Cristiny López Barrio. 
Na tomto krásnom podujatí venovanom knihám sa zúčastnilo 31 
účastníkov. Na ich prepravu bol zabezpečený obecný autobus. Na konečnej 
stanici čítania, v príjemnom prostredí reštaurácie, bolo zúčastnením 
poskytnuté malé občerstvenie a piati vyžrebovaní účastníci získali 
hodnotné knihy. 
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Príjemná nálada z pekného kultúrneho podujatia sa v prítomných ešte dlho 
udržala a preniesla sa do voľnej rozpravy počas večera. 
 

   Ľudmila Horváthová, Obecná knižnica Abrahám 
 
 

Beseda v Patrii Galanta 
 
Dňa  27. apríla 2017 prišla medzi klientov zariadenia Patria - domov 
dôchodcov Galanta pani spisovateľka Ružena Scherhauferová. Beseda sa 
niesla v duchu priateľskej atmosféry. Autorka rozprávala o svojich 
začiatkoch, o tom čo ju pri písaní inšpiruje, o plánoch do budúcnosti. 
Spoločne si s klientmi zariadenia zaspomínali aj na časy z mladosti, čím 
spisovateľka vniesla do besedy príjemnú, harmonickú náladu. Dúfame, že v 
tomto roku sa s klientmi Patrie Galanta pri podobných podujatiach ešte 
stretneme, aby sme im spríjemnili ich každodenný život.  
 

Angelika Biróová, foto: archív GK 
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Ocenenie pre kolegyňu 
 
     V Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave sa dňa 18.5.2017 
konalo slávnostné odovzdávanie rezortných ocenení. Pri príležitosti 
Medzinárodného dňa múzeí Trnavský samosprávny kraj ocenil prácu 
kultúrnych pracovníkov z celého regiónu. Pamätnú medailu si z rúk 
podpredsedu TTSK Zdenka Čambala prebralo 37 jednotlivcov, 10 kolektívov 
a šesť laureátov si prevzalo Pamätný list.  
     Medzi ocenenými bola aj naša spolupracovníčka a kolegyňa – Agáta 
Katonová. V Galantskej knižnici pracuje v oddelení literatúry pre dospelých 
a svoje knihovnícke znalosti rozvíja a uplatňuje pri práci s čitateľom, 
poskytuje knižnično-informačné a výpožičné služby. Má na starosti 
Medziknižničnú výpožičnú službu (MVS). Ocenenie jej bolo udelené za 
rozvoj v oblasti kultúry, za dlhoročnú prácu v knihovníckom odbore a pri 
príležitosti životného jubilea. 
 

Blahoželáme! 
 

Zuzana Fajnorová 
Foto:http://www.galanta.sk/aktuality-2/kultura/oznamy-v-oblasti-kultury/ 
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Ako nahradiť čaro tabletu kúzlom knihy? 
– beseda v Galantskej knižnici 

 

 
V rámci Roka čitateľskej gramotnosti sme sa 23.5.2017 stretli s mamičkami 
v klubovni Galantskej knižnice z príležitosti besedy na tému: Ako nahradiť 
čaro tabletu kúzlom knihy? Besedu viedli psychologičky z Centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Galanta pani 
Popluhárová a pani Kalivodová. Prostredníctvom praktických cvičení 
poukázali na význam čítania, presp. predčítania deťom, na to ako vplýva 
čítanie na vývoj dieťaťa, jeho slovnú zásobu i predstavivosť. Na túto tému 
sa živo besedovalo a mamičky sa podelili o svoje domáce skúsenosti. 
Mnohé z nich prišli na besedu i so svojimi malými drobcami - čitateľmi. 
Beseda bola organizovaná v spolupráci s Rodinným centrom Bambuľkovo 
Galanta. 
 

Angelika Biróová ; foto: archív GK 
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Pohoda v Pohode 
 
Dňa 6. júna 2017 sme sa s klientmi zariadenia Pohoda seniorov n.o. 
Galanta stretli na besede s autorkou knihy Ženy rodu Esterházyovcov 
Annou Jónásovou. Autorka prostredníctvom knihy predstavuje život a 
dejiny Galantského rodu Eszerházyovcov. Poukazuje na vzdelané a 
literárne zdatné ženy a ich nezastupiteľné miesto v tomto významnou rode 
Galantského regiónu. Svojou bádateľskou a výskumnou činnosťou 
prichádza s novými faktami, ktoré nám do tejto doby dejín prinášajú svetlo 
i prostredníctvom tohto nezvyčajného a pre čitateľa veľmi pútavého a 
zaujímavého náhľadu. 
 

Angelika Biróová, foto: archív GK 
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Letná lupa 
 

Každoročne sa na záver škol- 
ského roka koná slávnostné 
vyhodnotenie detského lite- 
rárneho časopisu Pod lupou, 
ktorý vydáva Galantská 
knižnica. Aj tento rok sa vo 
štvrtok 22.6.2017 v klubovni 
detského oddelenia GK 
stretli mladí literárni autori 
nielen zo všetkých základ- 
ných škôl v Galante, ale aj zo 
základných škôl galantského 

okresu. Podujatie prebehlo v príjemnej atmosfére. Hodnotenia príspevkov 
boli nielen pochvalné, ale aj mierne kritické. Ti, ktorí našli odvahu svoje 
literárne dielka prečítali a na záver si všetci zahrali interaktívnu hru so 
slovami a písmenkami. 
Už teraz sa všetci tešíme na nové príbehy, rozprávky, poviedky či básničky, 
ktoré sa objavia v decembrovom čísle. Všetkým preto prajeme veľa 
fantázie a inšpirácie pri tvorbe nových príspevkov. 
 

Zuzana Fajnorová, foto: archív GK 

 
 

Najaktívnejší detský čitateľ školského roka 2016/2017 
 

Na začiatku školského roka v septembri 2016 
vyhlásila Galantská knižnica súťaž o najviac 
prečítaných detských kníh – Najaktívnejší detský 
čitateľ školského roka 2016/2017. Pripojili sme sa 
tým k výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, ktoré vyhlásilo školský rok 2016/2017 
za Rok čitateľskej gramotnosti.  
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Súťaž bola rozdelená do dvoch skupín: 
1. skupina: detský čitateľ od 6-9 rokov 
2. skupina: detský čitateľ od 10-15 rokov    
 

Na konci júna sme súťaž vyhodnotili a zo štatistiky, ktorú sme spravili nám 
vyšli mená detí, ktoré počas tohto obdobia prečítali najviac kníh. 
 

I. kategória: 
1. miesto: Márk Pavlovič, Veľká Mača 
2. miesto: Ráchel Júia Faragó, Kajal 
3. miesto: Félix Rigó, Galanta 
 

 
 
II. kategória: 
1. miesto: Tímea Szabadoš, Šaľa 
2. miesto: Kristína Megová, Galanta 
3. miesto: Bartusková Nikola, Galanta 
 

 
     Všetci výhercovia boli odmenení  
     knižným darom. 
 
     Blahoželáme! 
 
 
     Zuzana Fajnorová 
     Foto: archív GK 
 

 
Edičná činnosť v roku 2016 

 

Tak ako po iné roky, aj v roku 2016 sa venovala naša knižnica edičnej 
činnosti. Zostavovali sme a vydávali personálne bibliografie, kalendár 
významných osobností, bibliografické letáky, knižné záložky k niektorým 
podujatiam knižnice. Nezabudli sme ani na dve čísla 33. ročníka 
Knihovníckeho obzoru a taktiež na dve čísla detského literárneho časopisu 
s názvom Pod lupou, ktorý vychádza už s krátkou prestávkou 9 rokov.   
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Bibliografie 
 
Speleológ Ján Majko (1900-1985) : personálna bibliografia / Zost. J. 
Kontárová. – 2. preprac. a dopl. vyd. – Galanta :  Galantská knižnica, 2016. 
–  68 s. – ISBN 9788089097340 
 

Jednou z personálnych bibliografií bolo 2. prepracované a rozšírené 
vydanie o nestorovi slovenskej speleológie Jánovi Majkovi, rodákovi 
z Dolnej Stredy pri príležitosti výstavy o jeho živote a diele  v Mestskom 
múzeu v Seredi. Táto putovná výstava bola neskôr inštalovaná aj v 
Liptovskom Mikuláši, v Múzeu jaskyniarstva a ochrany prírody, kde som 
mala možnosť túto bibliografiu osobne predstaviť. 
Bibliografia obsahuje život a dielo, stručný prehľad jaskyniarskej činnosti, 
súpis kníh  a článkov z novín a časopisov, televíznych filmov  a rozhlasových 
nahrávok o Jánovi Majkovi a jeho odborné články. Je doplnená registrami 
menným i predmetovým a fotografiami. 
Vojtech Mihálik (1926-2001) : personálna bibliografia / Zost. Z. Fajnorová. 
– Galanta : Galantská knižnica, 2016 – 80 s. – ISBN 9788089097333 
 

Personálna bibliografia významného slovenského básnika a prekladateľa 
Vojtecha Mihálika, rodáka z Dolnej Stredy, bola zostavená pri príležitosti 
jeho 90. výročia narodenia a 15. výročia úmrtia. Súpis obsahuje biografiu, 
bibliografická časť knižnú tvorbu, rozhlasové nahrávky, televízne relácie,  
publikačnú tvorbu Vojtecha Mihálika, literatúru o ňom – záverečné 
bakalárske a diplomové práce, rozhlasové nahrávky a nekrológy. K ľahšej 
orientácii slúži menný register. 
 
Kalendár výročí osobností okresu Galanta  : 2016 /Zost. J. Kontárová.  
– Galanta: Galantská knižnica, 2016. 
 

Tento kalendár obsahuje súpis významných osobností okresu Galanta, 
ktorí mali životné jubileum (výročie narodenia alebo úmrtia) v roku 2016. 
Kalendár tlačou nevychádza, uverejňuje sa iba elektronicky, priebežne 
každý mesiac počas kalendárneho roka na webovej stránke knižnice.  
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Bibliografické letáky   
  
Rok 2017 Rok Jozefa Miloslava Hurbana / Zost. J. Kontárová. – Galanta : 
Galantská knižnica, 2016. - Nestr. 
 

Leták bol vypracovaný k Roku J. M. Hurbana, ktorý bol vyhlásený pri 
príležitosti 100. výročia narodenia tohto významného národného buditeľa, 
spisovateľa, politika, organizátora kultúrneho života, kňaza. Obsahuje život 
a dielo Hurbana, zoznam pamiatok nesúcich jeho meno i literatúru 
nachádzajúcu sa v našej knižnici.  
 

Knižné záložky 
 
Jozef Banáš / Zost. L. Medovčíková. – Galanta : Galantská knižnica, 2016.  
 

Knižná záložka bola spracovaná pri príležitosti besedy so slovenským 
spisovateľom a politikom Jozefom Banášom, ktorú organizovala Galantská 
knižnica v spolupráci s Vine&Coffee Esterházy v Galante, dňa 7.11.2016. 
Oboznamuje nás so stručným životopisom i prehľadom výberovej 
slovenskej tvorby tohto populárneho autora. 
 

Najaktívnejší detský čitateľ školského roka 2016/2017 / Zost. Z. Fajnorová. 
– Galanta: Galantská knižnica, 2016.  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo školský rok 
2016/2017 Rokom čitateľskej gramotnosti. Galantská knižnica sa pripojila k 
tejto aktivite a pri tejto príležitosti vyhlásila súťaž o najviac prečítaných 
detských kníh - Najaktívnejší detský čitateľ školského roka 2016/2017. 

Knihovnícky obzor metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 
verejných knižníc okresu Galanta  /Zost. Z. Fajnorová. – Roč. 33, č. 1,2 
(2016).  
 

Každoročné dve čísla odborného časopisu pre knihovnícku obec prinášajú 
články, novinky zo života verejných knižníc, štatistické prehľady 
o knižniciach okresu, profily významných osobností okresu, prehľady 
edičnej činnosti a najčítanejších kníh Galantskej knižnice, medailóny 
o knihovníkoch. 
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Pod lupou : časopis detí Galantského okresu / Zost. Z. Fajnorová. – Roč. 8, 
č. 1, 2 (2016). 
 

Je to zborníček literárnych prvotín žiakov základných škôl okresu Galanta, 
ktorom sú po odbornom výbere uverejnené najlepšie básnické i prozaické 
diela v slovenskom i v maďarskom jazyku. 
 

Mgr. Judita Kontárová 

 
 

Rebríček najčítanejších kníh v Galantskej knižnici  
za I. polrok 2017 

 
 
Beletria pre dospelých:      
 
1.    Nesbo, Jo                                                    Polnočné slnko 
2.    Dán, Dominik                                             Jednou nohou v hrobe 
3     Nesbo, Jo                                                    Krv na snehu                                                  
4.    Dán, Dominik                                             Smrť na druhom brehu                                                       
5.    Karika, Jozef                                               Strach                                                                               
6.    Horest, Jorn Lier                                        Až na samé dno              
7.    Hamzová, Mária                                        Nechcela som ťa stretnúť                                                      
8.    Martin-Lugand, Agnes                              Šťastní ľudia čítajú a pijú kávu                                                                 
9.    Hannah, Sophie                                         Usvedčujúca chyba 
10.  Summers, M. J.                                          Zlomená láska                                                                 
 
 
Beletria pre dospelých v maďarskom jazyku: 
 
1.    Moretti, Melissa                                              Fehér Holló                                                                
2.    Douglas, Lousie                                                Hiányzol                                                       
3.    Moretti, Melissa                                              Holnap érted jövök 
4.    Rasheed, Leila                                                  Zafír és parázs  
5.    Kline, Christina Baker                                     Árvák vonata    
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6.    Moyes, Jojo                                                      Tiltott gyümölcs                                                       
7.    Gifford, Elisabeth                                            A tenger háza 
8.    Silva, Daniel                                           A Moszad ügynöke és sz angol lány 
9.    MacMeans, Donna                                         Nászéjszaka 
10.  Ham, Rosalie                                                   A ruhakészítő 
 
 
Náučná literatúra pre dospelých 
 
1.    Turek, Ivan                                                                     Didaktika 
2.    Chráska, Miroslav                                    Metody pedagogického výzkumu 
3.    Gavora, Peter                                          Úvod do pedagogického výskumu 
4.    Woodward, Ella                                                      Lahodne s Ellou 
5.    Příkazská, Tereza                                                 Tvoríme po celý rok 
 
 
Beletria pre deti a mládež: 
 
1.    Kinney, Jeff                        Denník odvážneho bojka  3 : Posledná kvapka 
2.    Kinney, Jeff                            Denník odvážneho bojka  2 : Rodrick je šéf 
3.    Kinney, Jeff                      Denník odvážneho bojka  4 : Prázdniny pod psa 
4.    Thorne, Jack                                         Harry Potter a prekliate dieťa 
5.    Rowling, J. K.                                       Harry Potter a kameň mudrcov 
6.    Rowling, J. K.                                      Harry Potter a tajomná komnata 
7.    Pichon, Liz                                 Tom Gates 2 : Moje perfektné výhovorky 
8.    Brezina, Thomas                       Prípad pre teba a tigrí tím : Netvor z hlbín 
9.    Paolini, Christopher                                             Eragon 
10.  Rowling, J. K.                                              Rozprávky barda Beedla  
  
 
Beletria pre deti a mládež v maďarskom jazyku: 
 
1.    Jókai, Mór                               A nagyenyedi két fűzfa és más elbeszélések                                                                    
2.    Marín, Lorena                                          A tűzoltó 
3.    Rowling, J. K                                             Harry Potter és a bölcsek köve 
4.    Bourgeois, Paulette                                Franklin kiskutyát szeretne 
5.    Bartos, Erika                                             Bogyó és Babóca rajzol 
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6.    Bartos, Erika                                             Bogyó és Babóca segít 
7.    Pierrazzi Mitri, Monica                           Legjobb barátom a kutya 
8.    Móricz, Zsigmond                                    Pillangó ; Árvácska 
9.    Tullet, Hervé                                             Pötty könyv 
10.  Stilton, Tea                                                Majd adok én neked karatét!    
 
 

Odporúčaná literatúra pre deti a mládež: 
 
1.    Moric, Rudo                                                 Z poľovníckej kapsy 
2.    Kent, Graeme                                              Ezopove bájky 
3.    Čapek, Josef                                                 Rozprávky o psíčkovi a mačičke 
4.    Horák, Jozef                                                 Povesti spod Sitna 
5.    Tajovský, Jozef Gregor                               Horký chlieb 
6.    Saint-Exupéry, Antoine de                         Malý princ 
7.    Šikula, Vincent                                             Prázdniny so strýcom Rafaelom 
8.    Dobšinský, Pavol                                         Trojruža 
9.    Petiška, Eduard                                           Staré grécke povesti a báje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
10.                                                                         Zlatá kniha rozprávok     
   
                     
Náučná literatúra pre deti a mládež: 
 
1.                                                                           A világ története                
2.    Šída, Petr                                                      Lovci mamutov 
3.    Blanchard, Anne                Arab tudományok és találmányk nagy könyve     
4.    Billioud, Jean-Michel        Kínai tudományok és találmányk nagy könyve    
5.    Scarry, Richard                                            Tesz-vesz szótár        
6.                                                                           Príručka pre dievčatá 
7.    Kállayné Szerényi, Júlia                   Magyarország növény – és állatvilága 
8.    Bone, Emily                                                  Pozri sa dovnútra potravín 
9.                                                                           5. príručka mladých svišťov 
10.  Kerrod, Robin                                              Detský atlas vesmíru 
                                  
 
 
 
                                                                                                                                                                          


