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Komentár k ročnému výkazu o činnosti verejných knižníc 
okresu Galanta za rok 2017 

 
Počet obcí :                                                                        36 
Počet obyvateľov okresu:                                             93 952   (k 31. 12. 2017) 
Počet obyvateľov okresného mesta:                         15 029   (k 31. 12. 2017) 
                                                                                           
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 2017 knižnica fungovala je  
83 584 (k 31. 12. 2017).   
Ročné výkazy sa spracovávali v elektronickej forme. Každá knižnica, resp. 
obecný úrad  dostali na kontaktnú emailovú adresu link od Správcu systé-
mu Štatistiky MK SR, cez ktorý vyplňovali formulár KULT (MK SR) 10-01. 
Regionálne metodičky nedostali oprávnenie na vstup do týchto formu-
lárov, takže pokiaľ sa v nich vyskytli chyby, nemali možnosť ich opraviť. 
Konzultácie k vyplňovaniu výkazov prebiehali telefonicky, mailovou poštou 
alebo osobnou návštevou. Keďže sme nemali prístup k štatistickým údajom 
obecných knižníc v našej metodickej pôsobnosti, metodička KJF v Trnave 
rozposlala skrátenú verziu štatistického formulára – Prehľad o činnosti 
knižnice za rok 2017, ktorý obce pre nás vypĺňali. Táto skrátená verzia 
formulára pre potreby regionálnych štatistík úplne postačuje. 
 
1.  Sieť knižníc    
V roku 2017 došlo k zmene metodiky na posúdenie profesionalizovaných 
a neprofesionálnych knižníc, preto uvádzam rozdelenie podľa zmenenej 
kategorizácie. Za profesionalizovanú knižnicu sa považuje tá, kde pracovník 
knižnice pracuje na 0,5 úväzku a viac. 
 
Knižnice spolu                                                                     27 
z toho  

 Regionálne knižnice                                      1        +  1 pobočka 

 Mestské knižnice                                           2 

 Obecné s profesionálnymi prac.                 2 
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 Obecné s neprofesionálnymi prac.           22                                

z toho – stagnujúce                                      2 

V roku 2017 stagnovala v galantskom okrese Obecná knižnica v Dolnom 
Chotári a Obecná knižnica v Pustých Úľanoch, ktorá kvôli prestavbe obec-
ného úradu nemá priestory od 15. 7. 2016 a ani neposkytuje žiadne služby. 
 
2.  Knižničný fond 
 
V roku 2017 verejné knižnice v okrese Galanta získali 4 652 knižničných 
jednotiek (- 153); z toho bolo kúpou získaných 3 444 (+ 429) kn.j. a darom  
1 208 (- 582) kn.j. 
Galantská knižnica sa každoročne zapája do medzinárodného projektu 
„Márai program“ nadácie Nemzeti Kulturális Alap (Maďarsko). V roku 2017 
získala knižný dar v počte 108 kn.j. v hodnote 876 €. Aj v tomto roku akvi-
zičné oddelenie GK pokračovalo v retrospektívnom spracovávaní fondu 
regionálneho oddelenia a do knižničného fondu pribudlo 108 prírastkov 
drobnej tlače.  
Na nákup knižničného fondu bola v galantskom okrese vynaložená celková 
suma 32 620 €, čo je v porovnaní s rokom 2016 o 1 602 € viac. V roku 2017 
nulový prírastok do fondu (či kúpou alebo darom) uvádzalo 7 knižníc (vrá-
tane stagnujúcich). Úbytok knižničných jednotiek za všetky typy knižníc 
v okrese Galanta predstavuje 1 990 zväzkov.  

 
3.  Výpožičky  
 
V roku 2017 bolo zrealizovaných v knižniciach galantského okresu 215 882 
výpožičiek, čo je o 10 656 výpožičiek menej ako v roku 2016. Priemerný 
počet výpožičiek na jedného obyvateľa okresu bol 2,29 (- 0,12).  
 
4.  Čitatelia            
 
V roku 2017 bolo zaregistrovaných vo všetkých typoch knižníc galantského 
okresu spolu 5 783 čitateľov (- 483), čo predstavuje 6,15 % (- 0,52 %) 
z celkového počtu obyvateľov okresu.  
Detí do 15 rokov bolo zaregistrovaných 2 289, čo je o 223 detských čita-
teľov menej ako v roku 2016. 
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Knižnice okresu navštívilo spolu 70 503 návštevníkov, čo predstavuje  
o 8 911 návštevníkov viac  ako v roku 2016.  
Počet návštevníkov na podujatiach usporiadaných knižnicami bol 17 784, 
čo predstavuje oproti roku 2016 nárast o 11 810 návštevníkov. 
Internet pre verejnosť použilo vo všetkých typoch knižníc v galantskom 
okrese 3 055 (- 272) používateľov. Záujem o túto službu je čoraz nižší, na-
koľko internetové pripojenie je už štandardom v takmer každej domác-
nosti. 
 
5.  Ďalšie činnosti 
 
Knižnice v okrese Galanta pripravili a zrealizovali spolu 379 (- 7) vzde-
lávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. Z toho bolo 102 (+ 8) hodín 
informačnej výchovy. Galantská knižnica pre čitateľov a používateľov 
zorganizovala 146 (- 20) podujatí, mestské knižnice 168 (+ 30), profesiona-
lizované knižnice 22 a neprofesionalizované 43. 
V rámci metodickej činnosti bolo uskutočnených 7 (- 4) metodických náv-
štev. Usporiadaná bola 1 pravidelná porada pre knihovníkov verejných 
knižníc okresu Galanta. Metodická činnosť Galantskej knižnice je však 
obmedzená od novembra 2017. 
Edičnú činnosť v galantskom okrese realizuje iba Galantská knižnica, ktorá 
v roku 2017 vydala 9 publikácií rôzneho druhu (- 2). 
 
6.  Informačné technológie 
 
Počet osobných PC v knižniciach v roku 2017 predstavoval 35 ks, z toho je 
17 (- 4) 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 webstránku, svoje informácie poskytuje na stránke 
zriaďovateľa – Domu kultúry Sereď. Informácie o službách knižnice na 
webových stránkach obce poskytuje 8 (+ 5) knižníc, väčšinou na stránke 
obce alebo mesta. Online katalóg majú dve knižnice – Galantská knižnica 
a Mestská knižnica Sereď.  
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7.  Zamestnanci a hospodárenie   
 
V roku 2017 bol počet pracovníkov vykonávajúcich knižničnú činnosť vo 
verejných knižniciach v okrese Galanta 25, prepočítané úväzky tvorili 15,32 
pracovníka. 12 pracovníkov vykonávalo knihovnícke činnosti na dohodu. 
V roku 2017 boli v knižniciach galantského okresu vynaložené náklady na 
hlavnú činnosť v celkovej sume 320 897 €, čo je o 17 368 € menej ako 
v roku 2016. V rámci darov a grantov získalo 5 knižníc celkovo 18 650 €  
(z toho 17 000 € z Fondu na podporu umenia). 
Mzdové náklady v knižniciach tvorili 196 010 €, čo je o 10 361 € viacej ako 
v predchádzajúcom roku (v sume nie sú započítané mzdové náklady pra-
covníkov na dohodu).  
Na nákup knižničného fondu bolo vynaložených 32 620 €, čo predstavuje 
sumu vyššiu o 1 602 € ako v minulom roku. 
 
V okrese Galanta sa nachádzajú 2 stagnujúce knižnice, z toho 1 knižnica 
nemá priestory na prevádzku od 15. 7. 2016.  
Na rozdiel od minulého roka sme zaznamenali pokles počtu čitateľov 
a spolu s tým aj pokles počtu výpožičiek. Školský rok 2016/2017 bol vyhlá-
sený za Rok čitateľskej gramotnosti, napriek tomu však počet čitateľov do 
15 rokov poklesol o 223 oproti roku 2016. Obrovský nárast zaznamenal 
počet návštevníkov, ktorý v knižniciach stúpol medziročne o 8 911 náv-
števníkov a zároveň aj počet návštevníkov podujatí organizovaných kniž-
nicami okresu.  
 
                                       Vypracovala: Lenka Medovčíková, Galantská knižnica   

 
Edičná činnosť v roku 2017 

 

v minulom roku bola tak ako inokedy, pestrá a uspokojivá. Vydali sme 
periodické a neperiodické publikácie rôzneho druhu ako bibliografie, 
bibliografické letáky, literárne i odborné časopisy, informačné letáky  
v elektronickej i tlačovej podobe. V prípade, že vás zaujali, môžete ich nájsť   
aj na našej webovej stránke www.galantskakniznica.sk alebo sa obráťte 
priamo na knižnicu. 
 
 

http://www.galantskakniznica.sk/
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Bibliografia periodickej tlače okresu Galanta za roky 2012-2016 : 
regionálna bibliografia / Zost. Judita Kontárová. – Galanta : Galantská 
knižnica, 2017. – [38] s. – ISBN 978-80-89097-35-7 
Je už šiestou publikáciou v poradí, ktorá mapuje regionálne noviny a časo-
pisy vychádzajúce na území okresu Galanta za uvedené obdobie. Obsahuje 
popis 92 titulov periodickej tlače usporiadaných abecedne, ďalej register 
redaktorov, vydavateľov a vydavateľstiev, predmetový aj geografický 
register.  
 
50 rokov Mestského kultúrneho strediska : regionálna výberová 
bibliografia  / Zost. Lenka Medovčíková, Judita Kontárová. – Galanta : 
Galantská knižnica, 2017. – 179 s. – ISBN 978-80-89097-36-4 
Pod týmto názvom bola spracovaná a vydaná bibliografia pri príležitosti 
polstoročného výročia tejto významnej kultúrnej inštitúcie v meste Galan-
ta. Obsahuje neperiodické a periodické dokumenty, celkovo 756 záznamov 
o dokumentoch mapujúcich bohatú činnosť MsKS. Usporiadanie záznamov 
je chronologicko-abecedné, k ľahšej orientácii slúžia registre – menný 
a predmetový a súpis ďalších bibliografií súvisiacich s činnosťou MsKS. 
 
Pál Száraz : bibliografický leták / Zost. Judita Kontárová. – Galanta: 
Galantská knižnica, 2017. – [4] s. 
Leták bol zostavený pri príležitosti besied s autorom, maďarským spisova-
teľom, ktorý žije a pôsobí v našom regióne, vo Veľkých Úľanoch. Obsahuje 
prehľad jeho života a diela a súpis knižných vydaní jeho diel. Vyšla aj 
maďarská verzia letáku. 
 
Autorka románov Lena Riečanská : bibliografický leták / Zost. Judita 
Kontárová. – Galanta : Galantská knižnica, 2017. – [6] s. 
Bol spracovaný k besede s autorkou, úspešnou slovenskou spisovateľkou 
románov pre dospelých i deti a mládež. Obsahuje jej životopis, literárnu 
tvorbu a súpis románov. 
 
Kalendár výročí osobností okresu Galanta : 2017 / Zost. Judita Kontárová. 
– Galanta, Galantská knižnica, 2017. – Elektronický dokument 
Kalendár obsahuje stručné údaje o významných osobnostiach okresu 
Galanta, ktorí sa tu narodili, žili alebo pôsobili a majú okrúhle výročia naro-
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denia/úmrtia v bežnom kalendárnom roku. Je zostavovaný každý mesiac a  
uverejnený na webovej stránke knižnice.  
 
Zoznam periodickej tlače v Galantskej knižnici : 2017 / Zost. Lenka 
Medovčíková. – Galanta : Galantská knižnica, 2017. – 24 s. Elektronický 
dokument 
Obsahuje abecedný zoznam novín a časopisov s celoslovenskou pôsob-
nosťou, ktorá sa nachádza v študovni a čitárni knižnice aj významnejšie 
regionálne periodiká z oddelenia bibliografie a regionálnych informácií. 
Nájdete ho na webovej stránke knižnice. 
 
Pod lupou : časopis detí galantského okresu. – Roč. 9, č. 1 (2017) / Zost. 
Zuzana Fajnorová. – Galanta : Galantská knižnica, 2017. – 30 s.      
 
Pod lupou : literárny časopis detí galantského okresu. – Roč. 9, č. 1 (2017) 
/ Zost. Lenka Medovčíková. – Galanta : Galantská knižnica, 2017. – 26 s.      
Zborníčky literárnych prác žiakov základných škôl obsahujú poéziu i prózu, 
častokrát i literárne prvotiny nádejných spisovateľov. Vydaním týchto pub-
likácií chceme dať deťom priestor na prezentáciu diel. 
 
Knihovnícky obzor  : metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 
verejných knižníc okresu Galanta. – Roč. 33, č. 1 (2017) / Zost. Zuzana 
Fajnorová. – Galanta : Galantská knižnica, 2017. – 28 s. 
 
Knihovnícky obzor  : metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 
verejných knižníc okresu Galanta. – Roč. 33, č. 2 (2017 / Zost. Lenka 
Medovčíková. – Galanta : Galantská knižnica, 2017. – 16 s. 
Prostredníctvom dvoch čísiel odborného časopisu pre knihovníkov obec-
ných knižníc nášho okresu informujeme knihovníkov o dianí vo svete kniž-
níc, hlavne na regionálnej úrovni.  Prinášame  články teoretické aj o činnos-
ti jednotlivých knižníc, o zaujímavých podujatiach.  
 

Mgr. Judita Kontárová 
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Prečítali sme si o knižniciach... Jelka 
 
Naša knižnica očakáva svojich čitateľov približne s 15 000 zväzkami kníh. 
Žiaľ, zväčša iba očakáva. Napriek tomu, že sa snažíme pravidelne doplňovať 
sortiment kníh, organizujeme výmenné knižné burzy, návštevnosť klesla. 
Dúfame však, že naši čitatelia na nás nezanevrú a nájdu cestu k dobrej kni-
he. V budúcnosti plánujeme spestriť život knižnice rozprávkovými popo-
ludniami, interaktívnymi zamestnaniami, literárnymi besedami pre deti. 

 
Beáta Mészáros (Kultúrny život. In Jelčianske slovo 4 (2017), s.6) 

 
Týždeň Slovenských knižníc 2018 

 
V dňoch 5. – 11. marca 2018 sa uskutočnil už 
19. 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 
bol opäť herec Ján Gallovič, člen Činohry SND. 
Týždeň slovenských knižníc 2018 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. Slávnostné otvorenie TSK sa konalo v Krajskej kniž-
nici Karola Kmeťka v Nitre. 
V Galantskej knižnici a v knižniciach okresu sa počas marca a hlavne 
v Týždni slovenských knižníc konali mnohé podujatia. Tento ročník sa 
bohužiaľ konal v čase jarných prázdnin, čo sa odrazilo aj na nižšom počte 
podujatí a ich návštevníkov. 
 
Obecná knižnica  Abrahám  
Na exkurziu prišli najprv deti z materskej školy. Čítala som úryvky z kníh, 
ktoré si deti žiadali. S deťmi zo základnej školy sme sa učili ako určovať čas 
pomocou knihy Krtko a hodiny. 

Ľudmila Horváthová 
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Obecná knižnica Trstice 
V rámci Týždňa slovenských knižníc sme usporiadali bezplatný zápis do 
radu čitateľov, príjemné posedenie a oboznámenie sa s knihami pre II. roč-
ník základnej školy. Detičky materských škôl sme pozvali na exkurziu do 
knižnice. Doniesli nám kresbu o našej dedine. Oboznámili sme ich s novými  
knihami a o činnosti knižnice. Tešili sa z pekných kníh a smelšie aj zarecito-
vali básničku. Pre väčšie deti sme pripravili kvízové otázky, na ktoré šikov-
ne odpovedali. Potom sme spoločne prečítali Ezopovu rozprávku o Líške a 
myške. Tým, ktorí nevrátili knihy v stanovenej výpožičnej lehote, sme 
odpustili sankčné poplatky.  

Rozália Juhosová 
 
Mestská knižnica Sládkovičovo 
Kedže boli v čase konania TSK školské prázdniny, podujatia sa posunuli 
o týždeň neskôr. Pre deti sme mali pripravenú výstavu našich najkrajších 
a najzaujímavejších kníh a encyklopédií. Preverili sme si aj čitateľské schop-
nosti deti, oboznámili sme ich s výpožičným systémom a knižničným 
poriadkom. Prváci a druháci dostali čitateľský preukaz zdarma. 

 
Katarína Talamonová 

 
Galantská knižnica Galanta 
V rámci Týždňa slovenských knižníc Galantská knižnica usporiadala besedu 
so spisovateľkou Kristínou Baluchovou. V klubovni GK sa konalo hravé 
podujatie pre malé deti a ich mamičky Ringató - Kolísanka. Okrem toho sa 
na detskom oddelení konali exkurzie pre deti základných a materských 
škôl, hlasné čítanie pre deti z tábora CVČ Spektrum Galanta. V rámci TSK 
mali všetci noví čitatelia ročné členské zdarma a vyhlásili sme amnestiu na 
upomienky a pokuty.   

Lenka Medovčíková 

 
 
 
 
 
 



  
9 

 
  

Noc s Andersenom v Inovatechu 
 
V úvode sa deti oboznámili s Hansom Christianom Andersenom a prečítali 
si niekoľko jeho známych rozprávok. Potom sa venovali kreatívnej činnosti, 
vyrábali veľkonočné kraslice a po občerstvení sa vrhli na hľadanie indícií, 
na čo sa deti najviac tešili. S napätím a zvedavosťou prehľadali podľa poky-
nov Katky Talamonovej (koordinátorky Noci s Andersenom) všetky záku-
lisia budovy Inovatechu a riešili zadané úlohy. Obidvom skupinám sa poda-
rilo vyriešiť všetky úlohy v stanovenom časovom limite, za čo získali certifi-
kát účastníka. S dobrým pocitom a vyrobenými kraslicami spokojne odchá-
dzali domov. 

Katarína Červenková (In Život v Sládkovičove, 2 (2018), s. 7) 

 
Andersen v Abraháme 

 
Do medzinárodného projektu na podporu detského čítania Noc 
s Andersenom sa po deviatykrát zapojila aj Obecná knižnica v Abraháme. 
Hneď na začiatku sa deti dozvedeli niečo o samotnom H. CH. Andersenovi, 
po ktorom bolo pomenované toto podujatie. V rámci programu čítali 
z kníh, hádali hádanky, hrali slovné hry, recitovali. Našiel sa aj čas na 
tradičný koláč báleš a deti vytvorili vlastné knihy, do ktorých kreslili a písali 
príbehy. 

      
  

 Ľudmila Horváthová  
Obrázky: Kika, Viki a Lili 
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14 rokov Noci s Andersenom v Galantskej knižnici  
 
    Už po štrnástykrát sme sa s našimi detskými čitateľmi zapojili do medzi-
národného podujatia na podporu detského čítania s názvom Noc s Ander-
senom. Tento ročník sa uskutočnil 23. marca 2018. Je to vždy najbližší 
piatok k 2. aprílu - dňu narodenia H. Ch. Andersena. 
     Ako vždy sme pre deti pripravili bohatý program spojený s čítaním a 
rozprávkami. Najprv nás pobavilo divadlo ŠOK zo Šale svojou hrou na motí-
vy rozprávky Čert a Kača. Predstavenie sme si pozreli v bábkovej sále MsKS 
Galanta. Deti sa do predstavenia aktívne zapájali a nakoniec si zatancovali 
spolu s účinkujúcimi. Potom sme sa presunuli do priestorov GK, do dets-
kého oddelenia, kde pokračoval program a bolo pripravené občerstvenie 
pre malých účastníkov. 

Ďalším bodom programu 
bolo vyhotovenie veľkonoč-
nej ozdoby – kuriatka vo va-
jíčku – podľa predlohy knihy 
z nášho detského oddelenia. 
Pokračovali sme hlasným 
čítaním z knihy podľa výberu 
detí. Zvíťazil stále populárny 
Harry Potter. Neskôr sme 
súťažili v riešení slovných 
hier, ktoré tak ako čítanie 
rozvíjajú slovnú zásobu a vy-

jadrovanie. Večer sme zakončili diskotékou. Deti odchádzali spokojné a 
plné zážitkov. 

Do tohto ročníku sa zapojilo 105 účastníkov, z toho 30 aj do prog-
ramu v knižnici. Boli to naši čitatelia a žiaci galantských ZŠ. Veľa detí preja-
vilo záujem navštevovať knižnicu aj ako čitatelia. Už teraz sa tešíme na 
nových čitateľov, ktorých získame vďaka tomuto milému podujatiu. Veď to 
aj je cieľom Noci a Andersenom – prebudiť u detí záujem o knihy a tým 
rozvíjať nielen vzťah k čítaniu, ale aj ich fantáziu. 

 
    Alena Jamrisková ; foto: archív GK  
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Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou 
 

V rámci Týždňa slovenských knižníc usporiadala Galantská knižnica 
besedu so spisovateľkou Kristínou Baluchovu. Beseda sa uskutočnila na 
Základnej škole Gejzu Dusíka v Galante. Spisovateľka deťom rozprávala  
o svojich začiatkoch v literárnej tvorbe, o tom ako ju práca letušky inšpiro-
vala pri písaní detských kníh. Príjemným spestrením besedy bolo autorské 
čítanie z jej knihy Kapitán padák & Pašerácka spojka, do ktorej sa zapojili aj 
deti. Kniha hravou formou sprevádza čitateľov rôznymi časovými pásmami 
i letovými hladinami, a okrem zábavných historiek prináša mnoho užitoč-
ných informácií o zemepise a povolaní pilota. Nadväzuje na úspešný prvý 
diel Kapitán Padák & Straty a nálezy. V závere besedy si deti urobili spoloč-
nú fotografiu s pani spisovateľkou. 

Kristína Baluchová je spisovateľka, filantropka a psychologička. Ako 
bývalá letuška sa v tvorbe zameriava na tému lietania. Pre dospelých čita-
teľov napísala tituly Lietam v tom tiež a Let 365 a zbierku básní Ako kaluže. 
Svoju tvorbu ďalej orientovala na detských čitateľov. Napísala sériu kníh 
Kapitán padák – prvý príbeh Straty a nálezy a druhý Pašerácka spojka 
a spolu s Broňou Pleškovou knižku Kamoši z vypáraného svetra. Žije a tvorí 
v Bratislave. 

 
Angelika Biróová, Galantská knižnica 
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Beseda so spisovateľmi 
 

V dnešnom modernom, no zároveň uponáhľanom svete plnom 
počítačov, mobilov, tabletov a iných technických zázrakov akosi pomaly 
začíname zabúdať, ako krásne vonia nová kniha. Naše zariadenie pravidel-
ne organizuje v rámci „Marca – mesiaca knihy“ v spolupráci s Galantskou 
knižnicou stretnutia so spisovateľmi.  

Dňa 22. marca 2018 k nám zavítali traja spisovatelia: Dana 
Janebová, Zuzana Kuglerová a Ondrej Kalamár. Spisovatelia sa postupne 
predstavili a porozprávali našim klientom o svojich knihách a prezradili aj 
niečo zo svojho súkromného života. Hlboký zážitok zanechalo v našich 
klientoch hlasné čítanie pani Janebovej a pani Kuglerovej, ktoré našich 
klientov vtiahlo do deja kníh spisovateľov. Pán Ondrej Kalamár, aforista a 
glosátor celú atmosféru odľahčoval svojimi anekdotami a vtipmi, ktoré 
našim klientom vyčarovali úsmev na tvári.  

V našej klubovni panovala bezprostrednosť a priateľská atmosféra. 
Stretnutie so spisovateľmi dopadlo na výbornú. Veríme, že nás v budúc-
nosti opäť navštívia. 

Prevzaté z: http://www.patriaddgalanta.sk 
 
Pozn: Ďalšia beseda so spomínanými spisovateľmi sa uskutočnila v ten istý 
deň aj v zariadení Pohoda seniorov, n.o. Galanta 
 

Zdravé zúbky 

 

Dňa 13. apríla 2018 sa v klubovni Galantskej knižnice uskutočnila 
prednáška a beseda pre deti Zdravé zúbky s pani doktorkou MUDr. Máriou 
Hoffer. Beseda bola zameraná pre deti predškolského veku. Pani doktorka 
deťom vysvetlila, aký máme chrup, ako sa oň treba starať, prečo je dôležitá 
dentálna hygiena už v ranom veku.  

Názornou a zábavnou inštruktážou predviedla správnu techniku 
čistenia zúbkov, ktorú deti zopakovali. Pomocou omaľovaniek mohli deti 
správne určiť dobré jedlá, ktoré chrup nepoškodzujú, ktoré podporujú ich 
správny vývoj, a ktoré sú najvhodnejšie nielen pre dentálne zdravie, ale pre 
zdravie vôbec. Na záver si deti zopakovali nové poznatky a s pani doktor-
kou si spravili spoločnú fotografiu. 

Angelika Biróová, Galantská knižnica 
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Porada bibliografov verejných knižníc TTSK v Galante 
 

Bibliografky regionálnych knižníc Trnavského samosprávneho kraja 
sa stretávajú raz ročne na porade, kde vyhodnotia svoju činnosť za pre-
došlý rok a referujú o svojich plánoch na bežný kalendárny rok. Tentoraz 
sme sa zišli dňa 16. mája 2018 v Galantskej knižnici (každý rok sa stretá-
vame v inej knižnici), kde okrem kolegýň z Dunajskej Stredy, Trnavy, Senice 
a Pezinka (Bratislavský samosprávny kraj), prišli aj pracovníčky Slovenskej 
národnej knižnice Mgr. Katarína Birčeková a Mgr. Ivana Glončáková. 

V úvode nás privítal riaditeľ Galantskej knižnice PhDr. Štefan Polák 
v spoločnosti Mgr. Kataríny Soukupovej, riaditeľky Záhorskej knižnice v Se-
nici. Porada prebiehala podľa vopred oznámeného programu a viedla ju 
Mgr. Zuzana Mésarošová z Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Nasledovalo 
vyhodnotenie činnosti bibliografických pracovísk TTSK a BSK za rok 2017 
a plán aktivít na tento rok. S informáciami zo zasadnutia Koordinačnej rady 
pre bibliografickú činnosť Slovenskej republiky v roku 2017 a prehľadom 
plánovaných úloh na rok 2018 nás oboznámili kolegyne zo Slovenskej 
národnej knižnice, spomenuli aj pracovný seminár o katalogizácii podľa 
pravidiel RDA, ktorý sa koná v Univerzitnej knižnici v Bratislave dňa 23. 
mája 2018. Potom sme preberali a snažili sa vyriešiť naše pracovné prob-
lémy.  
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Na záver sme sa dohodli, že budúci rok sa stretneme  v Malokar-
patskej knižnici v Pezinku. Aby sme trošku vyvetrali hlavy od pracovných 
povinností, zabezpečila som návštevu národnej kultúrnej pamiatky v Ga-
lante. Rímskokatolíckym Kostolom sv. Štefana kráľa nás sprevádzal odbor-
ným (stručným i zaujímavým) slovom pán Juraj Pekarovič, pamiatkar na 
dôchodku, ktorému touto cestou ďakujem za ochotu. 

Dúfam, že kolegyne si odniesli z Galanty mnoho užitočných skúse-
ností i pekných spomienok, cítili sa u nás dobre a tešia sa na opätovné 
stretnutie o 5 rokov v Galante. 

Mgr. Judita Kontárová; foto: archív GK 
 

Pod lupou/Nagyító alatt má 10 rokov 
 

Záver školského roka opäť patril tradičnému vyhodnoteniu časopi-
su Pod lupou/Nagyító alatt. V klubovni našej knižnice sme sa 21. júna stret-
li približne s polovicou autorov nášho literárneho časopisu pre deti galants-
kého okresu. Naša „Lupa“ na 10. výročie svojej existencie dostala dvojja-

zyčnú obálku, úvod, 
obsah a celkovo svie-
žejší vzhľad. 
Stretnutie nám po 
úvodnom privítaní 
spestrili malé speváč-
ky zo ZŠ Gejzu Dusíka 
a v sprievode pani 
učiteľky nám zaspie-
vali pár ľudových 
piesní. Nasledovalo 
zhodnotenie toho, 
o čom a ako mladí 
spisovatelia písali. 

Toto číslo sme nazvali „učiteľské“ vďaka tomu, že nám deti poslali veľa 
prác o učiteľoch a škole. Našlo sa aj pár odvážlivcov, ktorí sa rozhodli pre-
čítať svoje výtvory aj ostatným. Nakoniec sme si po záverečných povzbu-
divých slovách opäť vypočuli pár piesní a odovzdali odmeny našim tvoriv-
com. A podarila sa aj skupinová fotka... 

Lenka Medovčíková, foto: archív GK 
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Slovenské projekty na podporu čítania 2 
 
Čítanie s Osmijankom 

Neziskovú organizáciu OSMIJANKO v 2003 založili Mária Števková a 
Miroslava Biznárová s presvedčením, že deti na Slovensku čítať chcú aj 
vedia, ale na túto duševnú činnosť majú málo podnetov. 

Základom činnosti n.o. je celoslovenskej čitateľská súťaž Čítame 
s Osmijankom na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základ-
ných škôl. Realizuje sa v školách a knižniciach vďaka pedagógom a knihov-
níkom z celého Slovenska, ktorí sú koordinátormi súťaže a prihlasujú svoje 
triedne kolektívy. 

Cieľom súťaže je motivovať deti k čítaniu hodnotnej detskej litera-
túry, k rozhovorom o prečítanom, tvorivým aktivitám v školách, ale i v rodi-
nách. Podporuje predstavivosť, slovnú zásobu, rozvoj fantázie a posmeľuje 
deti k rozprávaniu o prečítanom, konfrontovaniu vlastného vnímania lite-
rárneho textu v triednom kolektíve.  

Ďalšou aktivitou je Osmijankova literárna záhrada a literárne lekcie 
– interaktívne tvorivé programy na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ktoré 
obsahujú inscenované čítanie a tvorivé dielne. Inscenované čítanie je zalo-
žené na pútavom čítaní príbehu s použitím rekvizít, bábok, hudobných 
nástrojov. Pomáha deťom rozvíjať predstavivosť, zapája ich do procesu in-
scenovania a stimuluje záujem o čítanie. Dôležitou súčasťou je tvorivá hra 
a rozhovor na tému príbehu. Tvorivé dielne sú programy zamerané na 
jednotlivé literárne diela, obsahujú tvorivú hru s literárnym textom, vý-
tvarnú aktivitu. V rámci nich sa žiaci  zoznámia s Osmijankovým putovaním 
a stopovaním skvelých kníh. 
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Zaujímavosti zo sveta knižníc 2 
 
Aponiovská knižnica – Bibliotheca Apponiana 

Knižnica Aponiovcov z Oponíc (Apponyi), ktorá je známa ako naj-
krajšia interiérová knižnica na Slovensku, v súčasnosti obsahuje 8 222 titu-
lov (15 004 zväzkov). Návštevníci môžu v tejto knižnici nájsť aj ďalších cca  
6 000 zväzkov Zaiovskej knižnice. Knižné tituly pokrývajú 17 vedných disci-
plín a 31 tematických skupín. V knižnici je zastúpených 12 jazykov, dominu-
jú latinčina, francúzština, nemčina, taliančina končiac hebrejským a arabs-
kým jazykom.  

 
 
Okrem iného tu nájdeme vzácne aktá pápežov a koncilov, dielo 

slávneho Giordana Bruna z roku 1585, či prácu Isaaca Newtona zo začiatku 
18. storočia. Špecifickou skupinou je oddelenie gréckych a rímskych klasi-
kov v ranných vydaniach zo 16. storočia, prevažne zo Švajčiarska. Z tejto 
skupiny pochádza aj najstaršia tlač v knižnici z roku 1515 dielo gréckeho 
rečníka Isokrata. Samozrejmosťou sú práce Goetheho, Schillera, Kanta, 
alebo Fichteho – všetky v ranných nemeckých vydaniach. Z talianskeho 
prostredia zaujme Michelangelova architektúra, poézia Petrarcu, či dielo 
Pietra Arettina. Pozoruhodné sú práce J. A. Komenského, Jána Jesenia, 
Andreasa Bela, syna Mateja Bela, ktorý bol vo svojej dobe známym histori-
kom a pedagógom. Slovenské ani české tlače v knižnici nenájdeme, ale 
nachádza sa tu až 145 územných slovacík, vytlačených prevažne v Bratis-
lave, Trnave, či Košiciach. 

http://www.snk.sk/sk/muzea/aponiovska-kniznica-bibliotheca-
apponiana/aponiovska-kniznica-bibliotheca-apponiana-oponice.html 

http://www.snk.sk/sk/muzea/aponiovska-kniznica-bibliotheca-apponiana/aponiovska-kniznica-bibliotheca-apponiana-oponice.html
http://www.snk.sk/sk/muzea/aponiovska-kniznica-bibliotheca-apponiana/aponiovska-kniznica-bibliotheca-apponiana-oponice.html
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Diecézna knižnica Nitra 
Diecézna knižnica umiestnená Kňazskom seminári svätého Gorazda 

pod Nitrianskym hradom chráni jednu z najvzácnejších zbierok starých kníh 
na Slovensku. Jej počiatky siahajú až do 12. storočia, kedy pri katedrálnom 
chráme existovala zbierka rukopisných kódexov. Tá sa postupne rozširova-
la a pri súpise v roku 1828 mala už 6 129 kníh.  

V súčasnosti obsahuje približne 66 000 zväzkov. Nachádza sa tu 
teologická literatúra, ale aj vzácne diela z histórie, filozofie, bibliografie, 
literatúry, pedagogiky, geografie, prírodných vied, práva, či jazykovedy. Sú 
tu aj rôzne encyklopédie, historické rukopisy a časopisy. Najvzácnejšou čas-
ťou fondu sú však prvotlače – inkunábuly (knihy vytlačené do roku 1500). 

Diecézna knižnica sa nachádza na Samovej ulici v Nitre, v pravom 
krídle Veľkého seminára. Ten dal biskup Augustín Roskoványi v roku 1879 
upraviť ako vernú kópiu hlavného traktu Szécsényiho maďarskej národnej 
knižnice v Budapešti. Vznikla tak veľká reprezentačná diecézna knižnica. 
Základ fondu tvorili knihy prenesené z katedrálnej knižnice, do ktorej sa 
včlenila knižná pozostalosť biskupov Jozefa Vuruma a Imricha Palugyaiho. 
Biskup Roskoványi venoval knižnici vlastnú zbierku v počte 19 365 zväzkov. 
Jej slávnostné otvorenie sa konalo 30. novembra v roku 1885. 
 

http://www.biskupstvo-nitra.sk/institucie/diecezna-kniznica/ 
 

 
 
 

http://www.biskupstvo-nitra.sk/institucie/diecezna-kniznica/
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Rebríček najčítanejších kníh v Galantskej knižnici  
za I. polrok 2018 

 
Beletria pre dospelých slovenská:      
 
1.    Nesbø, Jo    Polnočné slnko 
2.    Horst, Jørn Lier   Poľovné psy              
3     Horst, Jørn Lier    Jaskynný muž                                                  
4.    Tremayne, S. K.   Dvojčatá z ľadu 
5.    Bell, Darcey   Láskavosť 
6.    Dán, Dominik   Cigaretka na dva ťahy  
7.    Keleová-Vasilková, Táňa  Si ako slnko                                         
8.    Dán, Dominik   Korene zla 
9.    Silva, Daniel   Dom špiónov 
10.  Hamzová, Mária   Nechcela som ťa stretnúť 
 
Beletria pre dospelých maďarská: 
 
1.    Moretti, Melissa   Fehér holló                                                                
2.    Brown, Borsa   Az Arab lánya 
3.    Cooper, Carrie   A szemtanú 
4.    Brown, Borsa   Az Arab fia  
5.    Meisssner, Susan   Szenrencsés csillagzat    
6.    Krauss, Nicole   A szerelem története                                                       
 
Náučná literatúra pre dospelých slovenská 
1.    Turek, Ivan     Didaktika 
2.      Predškolní a primární pedagogika 
3.    Uríčková, Diana   Moderné paleo za 28 dní 
4.    Miklošík, Andrej  Aktuálne východiská manažmentu znalostí 
5.    Mermerski, Christo   Zdravie z prírodnej lekárne 
6.    Harčaríková, Terézia  Základy pedagogiky jednotlivcov so  
                                                                       špecifickými poruchami učenia 
7.    Schavel, Milan   Sociálna prevencia 
8.    Sekulová, Hanka  Darujme si zdravie z vlastnej záhrady 
9.    Levická, Jana   Na ceste za klientom 
10.  Križan, Ján    Biológia 
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Náučná literatúra pre dospelých maďarská 
 
1.         Magyarország története 
2.    Moore, Candance   Namaslay Joga 
3.    Kodály, Zoltán  Magyar zene, magyar nyelv, magyar vers  
4.    Ék Erzsébet    Divat és hagyomány  
5.    Breuer, János   Bartók és Kodály  
 
Beletria pre deti a mládež slovenská: 
 
1.    Saint-Exupéry, Antoine de  Malý princ 
2.    Futová, Gabriela   Naša mama je bosorka! 
3.    Thorne, Jack   Harry Potter a prekliate dieťa 
4.    Futová, Gabriela  Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche 
5.    Kerekešová, Katarína  Mimi & Líza 
6.    Čapek, Josef   Rozprávky o psíčkovi a mačičke 
7.    Simon, Francesca   Grázlik Gabo a zúbková víla 
8.    Rowling, J.K   Harry Potter a Fénixov rád 
9.    Ďuríčková, Mária   Danka a Janka 
10.  Kinney, Jeff    Denník odvážneho bojka 
 
Beletria pre deti a mládež v maďarská: 
 
1.    Jókai, Mór                               A nagyenyedi két fűzfa és más elbeszélések                                                                    
2.    Stilton, Geronimo   Cini Lisa mosolya 
3.    Tullet, Hervé   Pötty könyv 
4.    Leiner, Laura   A szent Johanna gimi 
5.    Schneider, Liane   Bori születésnapja 
6.    Marék, Veronika   A kockásfülű nyúl 
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Náučná literatúra pre deti a mládež slovenská: 
 
1.    Mulatinho, Paulo   Nápadité origami 
2.    Lunkenbein, Marilis   Všetko o dinosauroch 
3.    Tionová, Alena   Francúzština pre najmenších 
4.    Alderton, David   Psy    
5.    Biesty, Stephen   Obrovské stroje        
6.         Jankovo telo 
7.    Bone, Emily   Pozri sa dovnútra potravín 
8.    Deary, Terry   Hrôzostrašná história 
9.         Príručka pre dievčatá 
10.       Vesmír 
 
Náučná literatúra pre deti a mládež maďarská: 
 
1.    Mulatinho, Paulo    A világ története 
2.    Oxlade, Christopher   A technika világa 
3.    Hochleitner, Rupert   Milyen ásvány ez? 
4.    Harvey, Derek    Szuper állatok    
5.          Világatlasz        
 
 
 
 
                                  
 
 
 
                                                                                                                                                                          


