
 
Knihovnícky obzor 2/2017 1 

 

Rok 2018 – rok troch významných udalostí 
 

Rok 2018 bude rokom slovensko-českej a česko-slovenskej 
vzájomnosti.  V roku 2018 si totiž pripomíname hneď tri udalosti, ktoré sa 
viažu k spoločnej histórii slovenského a českého národa.  

V prvom rade si pripomíname 100. výročia založenia  
Československa, spoločného štátu Slovákov a Čechov ako výsledok 
historických udalostí konca 1. svetovej vojny a národnooslobodzovacieho 
zápasu oboch národov. Prvá Československá republika vznikla 28. októbra 
1918. Program česko-slovenskej štátnosti vypracoval na začiatku  
1. svetovej vojny Tomáš G. Masaryk. Myšlienku v zahraničí predstavil 
prostredníctvom Československej národnej rady. Tú vo februári 1916 
založil  spolu s Milanom Rastislavom Štefánikom a Eduardom Benešom, 
ktorí 18. októbra 1918 podpísali vo Washingtone Deklaráciu nezávislosti 
Československa.  

Druhou udalosťou je 50. výročie československého obrodného 
procesu, známeho aj ako Pražská jar 1968. Obdobie od decembra 1967 do 
augusta 1968 sa nieslo v znamení demokratizačných zmien. Hlavným 
zmyslom obrodného procesu na jar v roku 1968 bola radikálna až 
revolučná zmena vtedajšieho politického systému. V apríli 1968 bol 
jednomyseľne prijatý tzv. Akčný program KSČ, ktorý mal navodiť 
socializmus s ľudskou tvárou. Obsahoval zmeny, ktoré v nastávajúcich 
dvoch rokoch chcela komunistická strana uskutočniť v politickej oblasti 
(najmä v oblasti občianskych práv a politického systému), ekonomickej 
(ekonomická reforma v rámci socializmu), kultúrnej a zahraničnej politike. 
Súčasťou zmien mala byť takzvaná demokratizácia. Pokus o „socializmus s 
ľudskou tvárou“ Alexandra Dubčeka bol však zmarený. Okupáciou Česko-
Slovenska v podstate skončil proces, ktorý sa začal nazývať Pražská jar. 
Vedenie KSČ pod nátlakom nakoniec v Moskve podpísalo dohodu o 
konsolidácii situácie v republike. Akékoľvek pokusy zmeniť politický systém 
v republike boli na dlhú dobu 20 rokov potlačené. 

A treťou skutočnosťou, ktorú si v roku 2018 pripomenieme je 25. 
výročie samostatnej slovenskej a českej štátnosti. Na základe politických 
dohôd a ústavného zákona o rozpade Českej a Slovenskej  federatívnej 
republiky na dva samostatné štáty - Českú republiku a Slovenskú republiku 
- vznikla 1. januára 1993 samostatná SR, keď na spoločnej schôdzi vlády SR 
a Národnej rady SR prijali poslanci vyhlásenie k vzniku nezávislej Slovenskej 
republiky.  
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Obyvatelia Slovenska si 1. januára pripomínajú Deň vzniku SR. V Českej 
republike v ten deň slávia Deň obnovy samostatného českého štátu. 
 

                 Z internetových zdrojov spracovala Zuzana Fajnorová 
 

Nový predseda trnavskej župy 
 

4. novembra 2017 sa konali na 
Slovensku voľby do VÚC. Na poste 
predsedu Trnavského kraja nastala 
zmena. Novým predsedom 
Trnavského samosprávneho kraja 
(TTSK) sa v tohtoročných voľbách stal 
Jozef Viskupič (OĽaNO, SaS, KDH, OKS, 
Zmena zdola, DÚ) so ziskom 42,90 % 

hlasov (48 584 voličov). Po dvanástich rokoch strieda v kresle doterajšieho 
predsedu Tibora Mikuša, ktorého podporovali vládne strany Smer aj SNS. 
Vo voľbách získal 30,55 % hlasov (34 601 voličov). 
Novozvolený predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič ani 
po skončení kampane nemieni korigovať nič zo svojho programu. V 
päťročnom volebnom období chce urobiť všetko preto, aby sa vyriešila 
dopravná situácia v Hlohovci, Senici, aj aby sa rozlietalo piešťanské letisko. 
Za jednu z jeho prvých úloh si určil otvorenú komunikáciu so všetkými 
predstaviteľmi 251 miest a obcí v kraji. Sľubuje tiež vykonanie základných 
aj hĺbkových auditov v inštitucionálnej, personálnej a finančnej oblasti. 
Platí aj sľub, že v prípade zvolenia sa vzdá mandátu poslanca Národnej 
rady SR. 
 

Z internetových zdrojov spracovala Zuzana Fajnorová 
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Literárne besedy s Lenou Riečanskou a Pálom Szárazom 
 

Jednou z úloh knižnice je aj popularizácia literatúry rôznymi 
formami ako sú besedy so spisovateľmi, autogramiády, krsty kníh, 
zážitkové čítania, prednášky, workshopy, literárne a čitateľské súťaže, 
kvízy. Knižnice preto organizujú rôzne zaujímavé akcie. K najobľúbenejším 
podujatiam patria besedy s autormi kníh, kde čitatelia a priatelia kníh sa 
môžu stretnúť naživo autorov, ktorých zatiaľ mohli poznať iba z obálok 
kníh. 

Z viacerých významných jesenných podujatí Galantskej knižnice by 
som rada vyzdvihla dve besedy a to so spisovateľmi Lenou Riečanskou a s 
Pálom Szárazom.  

Tvorba Leny Riečanskej sa žánrovo zaraďuje medzi spoločenské 
romány venované najmä ženským čitateľkám rôznych vekových kategórií. 
Pri svojej tvorbe sa spisovateľka inšpiruje reálnym životom. Jej diela 
nevychádzajú nielen knižne, ale aj elektronicky. Z románov pre dospelé 
čitateľky spomeniem Karolína, neblázni a Nebo, peklo, raj (obe 2011), 
Čerešňa na šľahačku (2013) a Nikdy mi nebolo lepšie (2014). Séria Navždy 
kamošky je určená je pre mladé dievčatá a hovorí o životných peripetiách 
troch siedmačiek: Ach tá Joja! (2015), Monika to roztočí a Som, aká som! 
(obe 2016) a Sladkých štrnásť s horkou príchuťou (2017). 

S p. Riečanskou sa mohli stretnúť sa žiaci zo Základnej školy na 
Sídlisku SNP v Galante v stredu 15.11.2017. Spisovateľka predstavila deťom 
svoju tvorbu, detské knihy, prácu spisovateľa. Porozprávala deťom aj o 
tom, ako vzniká kniha, akou cestou prechádza, kým sa dostane do ich rúk. 
Deťúrence sa do debaty živo zapojili a kládli jej zvedavé otázky. O písaní, 
literárnej tvorbe, starostiach a radostiach života podebatovala dňa 
25.11.2017 aj so seniormi, klientmi zariadenia Pohoda seniorov v Galante. 
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Maďarský spisovateľ a publicista Pál Száraz žije a tvorí v našom 
regióne, vo Veľkých Úľanoch. Okrem literárnej činnosti a ďalších kultúrno-
spoločenských aktivít je majiteľom stavebnej firmy. Jeho literárne prvotiny 
vyšli v literárnych zborníkoch Antológia v Galante (1982, 1984, 1985). 
Ďalšia tvorba bola uverejnená v domácich denníkoch a časopisoch 
vychádzajúcich maďarskom jazyku, neskôr publikoval aj v zahraničných 
periodikách v Maďarsku a Rakúsku.  

Novely, básne a krátke prózy autora boli vydané pod názvom 
Kilométerkő (Kilometrovník, 1999), Beszélő fények (Rozprávajúce svetlá, 
2004) a monografia o histórii rodiska Falu a madárdalos fák alatt (Dedina 
pod stromami so spievajúcimi vtákmi, 2008). Pre detských čitateľov na 
vytvoril leporelo Állatkertben (V ZOO, 2016) a zbierka rozprávok Samila sa 
má objaviť na vianočnom knižnom trhu. 

Stretnutie malých škôlkarov z Materskej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským na Sídlisku Nová Doba v Galante s autorom sa 
uskutočnilo dňa 16.10.2017, kde vládla dobrá nálada, pekné básničky a 
živá, miestami hanblivá debata. Deti boli nadšené, keď im ujo spisovateľ 
rozdal krásne knižky. 

Dňa 22.9.2017 Pál Száraz zavítal aj medzi seniorov do Domu 
dôchodcov Patria v Galante, kde viedol zaujímavú besedu o svojej tvorbe, 
súčasnej literatúre a problémoch bežného života starších ľudí. 
K besedám s autormi boli vytvorené aj bibliografické letáky – Lena 
Riečanská : Autorka románov a Pál Száraz / Száraz Pál, ktoré sme rozdali aj 
účastníkom besied. 
 

Mgr. Judita Kontárová, Galantská knižnica; 
Foto: Angelika Biróová, Galantská knižnica 
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Pod lupou – vianočné vydanie 2017 

Po polroku sme sa 14. 
decembra 2017 opäť stretli s 
našimi tvorivými čitateľmi aj 
návštevníkmi na vyhodnotení 
druhého čísla časopisu Pod 
lupou. Hostí uvítali Angelika 
Biróová a zástupkyňa riaditeľa 
Judita Kontárová. 
Na začiatok nás potešili 
vianočným vystúpením škôlkari 

z MŠ SNP, ktorí prekvapili svojou skvelou pamäťou pri recitácii básne Čudná 
torta od Kristy Bendovej a ďalších vianočných kolied a básní. Za svoj výkon 
si vyslúžili od nás prekvapenie v podobe balíčka. A darčeky sa dokonca ušli 
aj nám od detí - vlastnoručne vytvorené vianočné dekorácie. 
 Vyhodnotenie prác v časopise si vzala pod palec pani zástupkyňa. 
Príspevky rozdelila do rôznych skupín, prečítala krátke úryvky z básní, 
prípadne zhrnula obsah prozaických diel. Časopis Pod lupou skrýva rôzne 
žánre - básne, poviedky, rozprávky, úvahy. Možno v ňom nájsť humorné 
diela - hlavne básne, krátke prózy inšpirované rozprávkami, povesťami  
i vážnymi témami ako oslobodenie Galanty, ďalej diela o prírode, sviatkoch 
a všeličom inom. Niektoré deti nám prezradili aj zdroje inšpirácie ku svojimi 
výtvorom a nakoniec sa našlo pár odvážlivcov, ktorí nám ich prečítali 
nahlas. 

V ďalšej časti sme si zahrali hru na precvičenie slovnej zásoby, ktorú 
potrebuje každý nádejný spisovateľ. Spoločne sme hľadali slová k 
písmenám zo slov VIANOCE / KARÁCSONY, samozrejme sa museli týkať 
Vianoc. Nápadov bolo skutočne mnoho, takže deti sa mohli inšpirovať aj do 
ďalšej tvorby. 

Na záver od nás všetci dostali pozornosť – výtlačok časopisu, zošit a 
pero na zachytenie nápadov a sladkú vzpruhu pre mozog. Deťom sme 
popriali veľa inšpirácie a dúfame, že sa stretneme na konci školského roka.  

Lenka Medovčíková, Galantská knižnica; 
Foto : Lívia Lanczová, Galantská knižnica 
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Zaujímavosti zo sveta knižníc 
 

Najstaršia knižnica sveta opäť sprístupnená 
Egyptské úrady po trojročnej renovácii znovu sprístupnili verejnosti 
knižnicu, ktorá je súčasťou kláštora Svätej Kataríny v Egypte. Grécky 
ortodoxný kláštor sa nachádza v púšti na Sinajskom polostrove na úpätí 
Mojžišovej hory a je jedným z najstarších kresťanských kláštorov sveta, 
ktoré slúžia svojmu účelu dodnes. Od roku 2002 je kláštor zapísaný v 
Zozname svetového dedičstva UNESCO. 
Medzi kresťanmi sa stal pútnickým miestom a byzantský cisár Justinián dal 
postaviť na ochranu rehoľníkov i pútnikov opevnený kláštor v polovici 
šiesteho storočia. Nachádza sa tu aj kláštorná knižnica, kde sú umiestnené 
unikátne kolekcie ranokresťanských rukopisov a ikon. Po Vatikáne je 
druhou najvýznamnejšou knižnicou na svete, najmä čo sa týka množstva a 
hodnoty rukopisov (okolo 2000 v gréckom jazyku, 700 arabskom, 300 
sýrskom, 100 arménskom, 40 v slovanských jazykoch a jeden v latinčine), 
niektoré ešte dokonca napísané na papyrusoch, a okolo 8000 kníh – hlavne 
sväté knihy prevažne v gréčtine, ale taktiež prvé edície Homéra (1488) 
alebo Platóna (1513). Pôvodne sa nachádzali až v troch častiach kláštora, 
no keď sa v roku 1725 stal sinajským arcibiskupom Nicephorus Marthalis, 
pôvodne pisár, rukopisy sa zozbierali na jedno miesto a urobila sa aj ich 
katalogizácia. K najvzácnejším zväzkom patrí Codex Syriacus zo 4. storočia, 
najstarší sýrsky text Svätého písma. 
Návštevníci knižnice odteraz znovu môžu pozrieť knihy, vedci môžu ich aj 
študovať, ale vypožičať si ich naďalej nie je možné. 

Z internetových zdrojov spracovala Mgr. Judita Kontárová 
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Smetiari otvorili knižnicu  
 

  
Smetiari v tureckom hlavnom meste Ankara otvorili knižnicu, v ktorej 
fonde sú iba knihy vyradené do smetí a na skládku. Informovala 
spravodajská televízia CNN. 
Knižnica sa nachádza vo štvrti Čankaya a vznikla, keď smetiari začali pri 
smetných nádobách zbierať vyhodené knihy. Neskôr im aj ľudia sami začali 
dávať nepotrebné knihy. Knižnica bola spočiatku len pre zamestnancov 
smetiarskej firmy a ich rodiny, ale ako sa záujem šíril po celej komunite, 
vlani v septembri ju otvorili aj pre verejnosť, dodala CNN. 
„Začali sme diskutovať o nápade urobiť z týchto kníh knižnicu. A keď to 
všetci podporili, projekt sa zrealizoval,“ povedal Alper Tašdelen, starosta 
štvrti Čankaya. 
Dnes má knižnica okolo 6000 kníh - od rôznych románov až po literatúru 
faktu. Obľúbené sú aj oddelenie pre deti s komiksami a celá vedecká 
sekcia. Pre dvojjazyčných návštevníkov sú k dispozícii knihy v angličtine i 
francúzštine. Knižnica sa nachádza v predtým opustenej továrni na tehly v 
hlavnom zbernom dvore Ankary. Túto budovu vybrali pre knižnicu zámerne 
- kvôli jej praktickým dlhým chodbám. 
Knihy požičiavajú na dva týždne, ale podľa potreby sa doba výpožičky dá 
predĺžiť. Mesto tiež začalo platiť zamestnanca na plný úväzok, ktorý sa má 
o knižnicu starať. Zbierka kníh je taká veľká, že knižnica ich teraz požičiava 
aj školám, vzdelávacím programom a dokonca väzniciam. Záujem o 
požičanie kníh majú aj učitelia z iných miest. 
 
https://svet.sme.sk/c/20745134/smetiari-otvorili-v-ankare-kniznicu-jej-
fond-tvoria-vyhodene-knihy.html 
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Projekty podporené Fondom na podporu umenia  
v roku 2017 

 
Grantový program na podporu kultúry zastrešuje od roku 2016 

Fond na podporu umenia. Galantská knižnica v roku 2017 predložila tri 
projekty, ktoré boli úspešné a na ktoré získala finančnú dotáciu.  

Vďaka financiám z prvého projektu „Doplnenie knižničného 
fondu“ nakúpila knižnica niekoľko stoviek nových kníh rôzneho žánru 
v slovenskom aj v maďarskom jazyku. Knihy sú určené pre dospelých, 
detských čitateľov, ale aj pre študujúcu časť návštevníkov knižnice. 
Záujemcovia o nové knihy si majú naozaj z čoho vyberať. Nájdu tu beletriu 
rôzneho druhu (romány pre ženy, thrillery, detektívky, historické romány), 
náučnú literatúru pre študentov, rôzne encyklopédie, slovníky, kuchárske 
knihy.  

Druhým projektom bola „Modernizácia úložných priestorov 
periodík“, ktorá sa realizovala v mesiaci október. Rekonštrukciou úložnej 
plochy v príručných priestoroch čitárne získala knižnica nové, väčšie a 
bezpečnejšie miesto pre periodiká, ktoré sú u čitateľov veľmi obľúbené. 
Svoje miesto našli nielen aktuálne vydania periodickej tlače, ale aj archívne 
ročníky. 

Tretím projektom bola „Obnova PC vybavenia – I. etapa“. Keďže 
sme v roku 2016 realizovali rekonštrukciu PC siete vďaka úspešného 
projektu FPU, chceli sme na tento projekt nadviazať a uskutočniť I. etapu 
výmeny PC, ktoré slúžia verejnosti v čitárni a internetovej miestnosti 
Galantskej knižnice. Kompletnou výmenou PC vybavenia - počítače, 
softvér, monitory, klávesnice, myši – sme sa snažili zlepšiť komfort 
používateľov internetu GK a poskytnúť im rýchlejší a efektívnejší prístup k 
informačným zdrojom. 

Všetky tri projekty GK podporil z verejných zdrojov Fond na 
podporu umenia, ktorý je zároveň hlavným partnerom projektov.   
 

Zuzana Fajnorová, Galantská knižnica 
 

 
 
 
 



 
Knihovnícky obzor 2/2017 9 

 

Slovenské projekty na podporu čítania  
 

Vďaka knihe 
Vďaka knihe je projekt siete kníhkupectiev Panta Rhei, ktorý nám 

chce pripomenúť dôležitosť kníh v každom životnom období. Do projektu 
sa zapojili v roku 2017 známe osobnosti - Marína Kráľovičová, Richard 
Stanke, Andy Kraus a Daniel Sebastián Štrauch, známy pod prezývkou 
GoGo, ktorí spolu s odborníkmi počas diskusií priblížili ich život s knihou.  

V roku 2016 bol tento projekt zameraný na ženy. Spojením síl 
spoločností Panta Rhei a Avon vznikla iniciatíva Silnejšia vďaka knihe. Spolu 
podporili Alianciu žien Slovenska, ktorá pomáha ženám v neľahkých 
životných situáciách už vyše dvadsať rokov. Domáce násilie je menej 
páchané na ženách vzdelaných, informovaných. Každé literárne dielo, v 
ktorom ženy zdieľajú svoje myšlienky, životné príbehy a pocity podporuje 
čitateľky v ich vlastnom prežívaní reality a nároku na sebarealizáciu.  

Na besedách sa zúčastnili autorky, ktoré sa s publikom podelili o 
svoju radosť z tvorby, ale aj s tým, že aj v ich živote bola istá etapa, ktorá 
nebola práve jednoduchá. Spisovateľka Andrea Coddington, herečka 
a moderátor-ka Kristína Farkašová, herečka Zuzana Haasová, šéfredaktorka 
Timea Keresztényiová spoločne s Katarínou Farkašovou, riaditeľkou 
Aliancie žien Slovenska chceli ženy motivovať, aby verili samé v seba a 
plnili si svoje sny. 

www.vdakaknihe.sk 

 
Celé Slovensko číta deťom 

Hrdinami projektu Celé Slovensko číta deťom sú deti a rodina, jej 
atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a 
dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou 
harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou 
príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítanie deťom je o budovaní 
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vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré 
každý malý aj veľký človek veľmi potrebuje. V rámci projektu sa konajú aj 
hlasné čítania na verejnosti v rôznych mestách Slovenska, kedy na 
zaujímavých miestach čítajú deťom rôzne osobnosti. 

Pravidelné hlasné čítanie uspokojuje emočné potreby dieťaťa, 
vytvára pevné puto medzi rodičom a dieťaťom, podporuje zdravý psychický 
vývoj, podporuje sebavedomie, rozvíja jazyk, slovnú zásobu, dáva slobodu 
vyjadrovania, formuje budúceho čitateľa a aj jeho písomný prejav, učí 
samostatnému mysleniu, rozvíja predstavivosť, zlepšuje sústredenie, 
trénuje pamäť, prináša všeobecné znalosti. 

www.celeslovenskocitadetom.sk 

 
Plán edičnej činnosti Galantskej knižnice na rok 2018 

 

Tak ako každý rok, aj v roku 2018 máme v pláne zostaviť a vydávať 
bibliografie, bibliografické letáky, metodické a informačné materiály, 
knihovnícky časopis a literárny zborník, takže naša edičná činnosť bude 
pestrá a bohatá. Edičnú činnosť uverejňujeme aj na našej stránke: 
http://www.galantskakniznica.sk/sk/edicna-cinnost/ 
 
Bibliografie 
Pál Száraz : personálna bibliografia / Zost. Judita Kontárová. – Galanta : 
Galantská knižnica, 2018.  
 
Száraz Pál : életrajzi bibliográfia / Összeállította : Kontár Judit. – Galánta : 
Galántai Könyvtár, 2018.  
 
Zoltán Kodály a Galanta : 2003-2018 : personálna bibliografia / Zost. Judita 
Kontárová. – Galanta : Galantská knižnica, 2018.  
 
Kodály Zoltán és Galanta : 2003-2018 : életrajzi bibliográfia / Összeállította 
: Kontár Judit. – Galánta : Galántai Könyvtár, 2018.  
 
Kalendár výročí osobností okresu Galanta : 2018 [Elektronicky] / Zost. 
Judita Kontárová. – Galanta : Galantská knižnica, 2018.      
 
Bibliografické letáky vydávame podľa aktuálnych potrieb ako propagačný 
materiál počas besied so spisovateľmi 

http://www.galantskakniznica.sk/sk/edicna-cinnost/
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Informačné letáky 
Ako pracovať v online katalógu : informačný leták / Zost. Lenka 
Medovčíková. – Galanta : Galantská knižnica, 2018. - Nestr. 
 
Čitáreň-študovňa-internet : informačný leták / Zost. Alena Jamrisková.  
– Galanta : Galantská knižnica, 2018. - Nestr. 
 
Časopisy 
Knihovnícky obzor : metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 
verejných knižníc okresu Galanta  /Zost. Lenka Medovčíková, Zuzana 
Fajnorová. – Roč. 35, č. 1,2 (2018).  
 
Pod lupou : časopis detí Galantského okresu / Zost. Lenka Medovčíková.  
– Roč. 10, č. 1, 2 (2018). 

 
Mgr. Judita Kontárová, Galantská knižnica 

 
Rebríček najčítanejších kníh v Galantskej knižnici  

za rok 2017 
 
Beletria pre dospelých v slovenskom jazyku:      
NESBØ, Jo     Polnočné slnko 
DÁN, Dominik    Smrť na druhom brehu 
NESBØ, Jo     Krv na snehu 
HORST, Jørn Lier    Až na samé dno 
DÁN, Dominik     Jednou nohou v hrobe 
KARIKA, Jozef      Strach 
DÁN, Dominik     Nežná fatamorgána 
SILVA, Daniel    Anglický špión 
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa    Čo to bude? 
JAGLOVÁ, Tatiana    Strach zo zrkadla 
 
Beletria pre dospelých v maďarskom jazyku: 
MORETTI, Melissa    Fehér holló 
RASHEED, Leila     Zafír és parázs 
NICHOLS, Mary    Két világ 
GIFFORD, Elisabeth    A tenger háza 
AHRNSTEDT, Simona    Egyetlen éjszaka 
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Náučná literatúra pre dospelých 
TUREK, Ivan     Didaktika 
KALHOUS, Zdeněk    Školní didaktika 
GAVORA, Peter    Úvod do pedagogického výzkumu 
KLIMOVSKÝ, Daniel     Základy verejnej správy 
CHRÁSKA, Miroslav    Metody pedagogického výzkumu 
 
Beletria pre deti a mládež v slovenskom jazyku: 
SAINT-EXUPÉRY, Antoine de   Malý princ 
KENT, Graeme    Ezopove bájky 
HORÁK, Jozef     Povesti spod Sitna 
DOBŠINSKÝ, Pavol    Trojruža 
KINNEY, Jeff     Denník odvážneho bojka  
 
Beletria pre deti a mládež v maďarskom jazyku: 
JÓKAI, Mór    A nagyenyedi két fűzfa és más elbeszélések 
SCHNEIDER, Liane    Bori és a piros bringa 
BARTOS, Erika     Bogyó és Babóca rajzol 
STILTON, Geronimo    Csonkamancsú miau kastélya 
MARÍN, Lorena     A tűzoltó 

                     
Náučná literatúra pre deti a mládež v slovenskom jazyku: 
ŠÍDA, Petr     Lovci mamutov 
OBDRŽÁLKOVÁ, Erika    Nemčina pre najmenších 
ADAMS, Simon     Atlas starovekého sveta 
ADAMS, Simon     Atlas stredovekého sveta 
KOLEKTÍV AUTOROV    Z jedného kontinentu na druhý                                  
 
Náučná literatúra pre deti a mládež v maďarskom jazyku: 

A világ tӧrténete 
BLANCHARD, Anne  Arab tudományok és találmányok nagy kӧnyve 
BILLIOUD, Jean-Michel  Kínai tudományok találmányok nagy kӧnyve 
SCARRY, Richard    Tesz-vesz szótár 
MARKS, Anthony    A Rómaiak 
 
                                                                                                                                                                          


