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Novoročné prianie 
 

Aké prianie do nového roka mám? 

Nech žiaden človek na svete nie je sám. 

Aby sa z každého rána vždy tešil, 

len ľahké problémy v živote riešil. 

Ľudia bez domova nech domov majú, 

s láskou v srdci na spánok usínajú. 

Vo svete nech prestane zlo a vojny, 

každý stôl pre všetkých je jedlom hojný. 

Posielam všetkým ľuďom veršík milý, 

zdravie, lásku prežitú v každej chvíli. 

V rozhodnutiach spravený vždy správny krok, 

veselý a šťastný celý NOVÝ ROK! 
 

 

Silvia Takáčová  

(z vlastnej tvorby čitateľky Galantskej knižnice) 
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Tri výročia 
 
Slovensko si v tomto roku pripomínalo tri významné udalosti svojej 
histórie. Prvou bolo 100. výročie smrti Milana Rastislava Štefánika, druhou 

75. výročie SNP 
a treťou 30. výročie 
Nežnej revolúcie. 
Galantská knižnica 
usporiadala k týmto 
výročiam prednášky 
určené pre stredo- 
školskú mládež. 
Prvé dve boli organi- 
zované pre študen- 
tov Gymnázia Janka 
Matúšku v Galante 

a tretia pre študentov Združenej strednej školy obchodu a služieb 
v Galante. Galantská knižnica spolupracovala na týchto podujatiach 
s Ústavom pamäti národa v Bratislave a na prednášky pozvala jeho 
historikov. Prednášky o M. R. Štefánikovi a SNP viedol PhDr. Tomáš 
Klubert, PhD. a o Nežnej revolúcii Mgr. Peter Jašek, PhD. Obidvaja páni 
viedli svoje odborné 
výklady veľmi pútavou  
formou a doplnili ich aj 
rôznym obrazovým  
materiálom. Použili vo 
svojich prezentáciách  
aj menej známe fakty 
o udalostiach, čím zau- 
jali svoje publikum. 
Študentov témy oslo- 
vili a na záver položili 
lektorom veľa otázok. 
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Podujatia sa konali v priestoroch renesančného kaštieľa 21. 5. 2019, 24. 9. 
2019 a 26. 11. 2019 
Prednášky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný 
partner projektu.    

 
Zuzana Fajnorová 
Foto: archív GK                 

 
 
 
 

 
 
 

Miesto vedomostí: voláš sa knižnica? 
 
Tento názov, hodný uváženia, niesla odborná konferencia zorganizovaná 
Spolkom maďarských knihovníkov na Slovensku. Seminár sa usporiadal pri 
príležitosti 20. výročia založenia a pôsobenia Spolku, a konal sa 25.-27. 
septembra tohto roka. V úvode 3-dňového stretnutia sa zvolala slávnostná, 
jubilejná porada vedenia. Záverečný deň patril príjemnému oddychu a 
slúžil aj na vybudovanie a spevnenie vzájomných kontaktov. Knihovníci – 
kolegovia navštívili Galériu Ernesta Zmetáka, Knižnicu Antona Bernoláka a 
tiež Múzeum Jána Thaina, to všetko v Nových Zámkoch, v meste, ktoré na 
vynikajúcej úrovni hostilo celú konferenciu.  
Z hľadiska záujmu širokej odbornej a laickej verejnosti sa najväčšiemu 
úspechu tešil prostredný deň rokovania. Priestor dostali domáci aj 
zahraniční knihovníci, ktorí vystúpili so svojimi fundovanými príspevkami. 
Maďarskí pozvaní prízvukovali nutnosť držania kroku s dobou. Za veľmi 
dôležitú úlohu knižnice definovali potrebu informovať, integrovať aj 
inšpirovať návštevníkov. Knižnicu treba neustále rozvíjať a rozširovať 
horizonty jej posolstva. Urgentný problém je aj výchova erudovaných 
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pracovníkov, aby povolanie knihovníka dostalo prestíž skutočného 
povolania, aj s možnosťou osobného a finančného rastu. Slovo padlo aj o 
kontinuite všestrannej, cezhraničnej spolupráce knihovníkov. Domáci 
odborníci zo Svodínu, Nových Zámkov a Šamorína prezentovali úspešnosť 
vlastných organizácií, upozornili na zaujímavé nápady a postupné 
prebudovanie knižníc na moderné kultúrne a voľnočasové centrá. 
Po odznení poslednej prednášky nasledovala technická pauza. Slávnostný 
večerný program aj s kultúrnou vložkou odštartovalo odovzdávanie  
ocenení, vo forme  pamätných listín, pre inštitúcie a jednotlivcov, ktorí 
svojou dlhoročnou prácou a oddanosťou prispievali a neustále prispievajú 
k pozdvihnutiu knihovníckeho povolania a knihovníctva všeobecne.  
Medzi laureátov sa dostala aj naša dlhoročná kolegyňa Mgr. Judita 
Kontárová, bibliografka Galantskej knižnice. Touto cestou jej gratulujeme k 
vyznamenaniu a prajeme ešte ďalšie úspešné roky pôsobenia.  

 
 
Zita Perleczká  
Foto: archív JK 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Prechádzka okolím 
 
21. októbra 2019 sa v klubových priestoroch detského oddelenia 
Galantskej knižnice konala beseda so spisovateľom Károlyom Fellingerom. 
Hlavnou témou stretnutia bola nová kniha Csatangoló, v ktorej nám autor 
formou prechádzky predstavuje okolie Galanty, Dunajskej Stredy, Senca 
a Šale. V podobe básničiek nám približuje históriu, povery a  povesti dedín 
týchto okresov. Besedy sa zúčastnili deti materskej školy. Spisovateľ im 
predčítal zo svojich kníh a rozprával aj o písaní.  
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Pán spisovateľ nám spravil veľkú radosť, keď podaroval svoje knihy nielen 
deťom, ale aj čitateľom knižnice. Deti si odniesli zo stretnutia pekný zážitok 

a dúfame, že so spisovate- 
ľom sa čoskoro znova 
stretneme. 
Besedu z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu 
umenia. 
 
Angelika Biróová 
Foto: archív GK 

 

 

 
Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom 

 
Vďaka Fondu na podporu umenia sa 23. októbra 2019 uskutočnila beseda 
so známym spevákom, hudobníkom a spisovateľom Branislavom Jobusom. 
Celé podujatie, ktoré sa uskutočnilo na oddelení pre deti Galantskej 
knižnice, sa nieslo v dobrej nálade. Autor okrem rozprávania o svojom 
živote, knihách a spisovateľskej tvorbe besedu spestril hudbou a spevom. 
Deťom predstavil svoje knihy, rozprával o tom ako vznikli, a čo ho 
motivovalo k ich napísaniu. Autor priebežne odpovedal na zvedavé otázky 
malých čitateľom a po 
stretnutí prebehla auto- 
gramiáda s venovaním. 
Dúfame, že sa čoskoro 

stretneme znova. 
 

Angelika Biróová 
Foto: archív GK 
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Historická prednáška 
  
V rámci spolupráce s Galantskou knižnicou dňa 6. novembra 2019 sa aj v 
našom zariadení uskutočnila historická prednáška Juraja Pekaroviča, ktorý 
je autorom viacerých publikácii z oblasti pamiatok a pamätihodností 
Galanty a nášho regiónu. Z prednášky sme sa dozvedeli, že židovské 

obyvateľstvo hralo v 
živote mesta Galanta v 
I. polovici 20. storočia 
veľmi dôležitú úlohu, 
veď boli najmä 
obchodníci a živnost- 
níci. Vo svojich profe- 
siách kládli veľký dôraz 
na reklamu svojich 
činností, z ktorej boli 
odprezentované aj 
názorné ukážky. Naši 
obyvatelia mali zaují- 

mavý zážitok z prednášky, veď aspoň na hodinku sa mohli vrátiť do ulíc 
„starej Galanty“, ktorú dnes pripomínajú už len dobové pohľadnice, noviny 
a publikácie. Obecenstvo bolo nadšené z imaginárnej historickej 
prechádzky Galantou, ktorá sa uskutočnila vďaka tejto prednáške. Aj touto 
cestou ďakujeme prednášateľovi Jurajovi Pekarovičovi za veľmi zaujímavé 
informácie z histórie nášho mesta a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  
Prednášku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný 
partner projektu.    
 
 
 
Publikované na stránke: 

http://www.patriaddgalanta.sk/index.php?page=podujatia&v=Histori

ck-predn-ka-na-t-mu--idovsk-obyvate-stvo-v-Galante-v-I.-polovici-

20.-storo-ia- 
 
 

 

http://www.patriaddgalanta.sk/index.php?page=podujatia&v=Historick-predn-ka-na-t-mu--idovsk-obyvate-stvo-v-Galante-v-I.-polovici-20.-storo-ia-
http://www.patriaddgalanta.sk/index.php?page=podujatia&v=Historick-predn-ka-na-t-mu--idovsk-obyvate-stvo-v-Galante-v-I.-polovici-20.-storo-ia-
http://www.patriaddgalanta.sk/index.php?page=podujatia&v=Historick-predn-ka-na-t-mu--idovsk-obyvate-stvo-v-Galante-v-I.-polovici-20.-storo-ia-
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Ringató a Galántai Könyvtárban 
 
A Cseperedő programnak köszönhetően, heti rendszerességgel vannak 
Ringató foglalkozások az anyukáknak és pici gyermekeiknek 3 éves korig. 
A Ringató zenei, művészi nevelés sok énekeléssel, mondókával, ölbéli 
játékokkal.  
Amióta a Galántai Könyvtár ad otthont a félórás foglalkozásnak, a 
résztvevők száma is jelentősen nőtt.  
Sokszor tapasztalom, a helyszínből adódóan, nem csak a Ringató könyveket 
a CD-kel kölcsönzik ki az anyukák, ha bizonytalanok a foglalkozás 
énekeiben, játékaiban, hanem a mesekönyvek, lapozók is kézről kézre 
járnak. A Ringatóból kinőtt gyerekekkel is könyvkölcsönzés során újra 
találkozom. Itt nevelődnek bele a gyerekek a zene, az irodalom szeretetébe, 
fontosságába. És nem csak ebbe.  
Már hagyomány a könyvtár szervezésében a karácsonyt és húsvétot 
megelőző Ringató a Pátria Nyugdíjas Otthonban is, ahol együtt énekel idős 
és fiatal, ahol az idősek a foglalkozáson résztvéve lélekben picit 
megfiatalodnak, a gyerekek pedig megtanulnak örömet adni, megtanulják a 
közösség fontosságát és erejét a művészetek, az irodalom és zene 

eszközeivel. A könyv-
tár helyet biztosít a 
Cseperedő program 
előadásainak és be-
szélgetéseknek kü-
lönböző témákban. 
Szeptembertől be-
szélgettünk az Újra-
hasznosításról Szegi 
Arankával, Hogyan 
nevelejünk szere-
tettel Egry Zsuzsanná-
val, tornáztunk has-
fejlesztő LYB tré-

ningen Tajti Zsuzsával. Ilyen jellegű beszélgetések további szakemberekkel 
folytatódnak bővítve bábszínházi előadásokkal is.  
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Jó "hazajönni" a könyvtár gyermekrészlegébe, ahol nagy szeretettel várnak 
bennünket a könyvtárosnők, reméljük ez még nagyon sokáig így lehet. 

Cséfalvay Ivett, foglalkozásvezető 
Foto: archív GK 

Ringató v Galantskej knižnici 

Vďaka programu Cseperedő prebiehajú s týždennou pravidelnosťou rôzne 
aktivity pre mamičky a ich drobčekov do 3 rokov. 
Ringató – Kolembačka v našom poňatí znamená hravú hudobnú a 
umeleckú výchovu detičiek pomocou spevu, riekaniek a kolísaniek. Od čias, 
kedy sa našim „domovom“ stala Galantská knižnica, počet účastníkov 
citeľne narástol. 
Cez knižničné priestory sa často bezprostredne stretávam s pozitívnou 
spätnou väzbou. Mamičky, ešte nezorientované v priebehu jednotlivých 
hier a nepoznajúc pesničky, si požičiavajú nielen knižky či CD nosiče 
Ringató, ale veľkému úspechu sa tešia aj ďalšie rozprávky a leporelá. 
Deti, ktoré postupne 
prekročia odporúčaný vek 
našich aktivít, zostanú 
vernými čitateľmi, opäť sa 
s nimi stretávam pri 
požičiavaní kníh. Drobci 
sa na tomto mieste 
zoznamujú s hudbou a 
vyrastajú v láske k čítaniu 
a s vedomím dôležitosti 
literatúry. A nie len to. 
Dobrým zvykom sa stalo 
usporiadanie vianočnej a 
veľkonočnej „Kolembačky“ v priestoroch Domova dôchodcov – Patria, kde 
si všetci spoločne zaspievajú. Kde dôchodcovia duchom omladnú a mladí 
sa naučia darovať radosť, vážiť si silu spolupatričnosti a to prostredníctvom 
umenia, literatúry a hudby. 
Knižnica ďalej zabezpečuje priestory na prednášky a besedy programu 
Cseperedő. Od septembra sme si vymieňali postrehy a debatovali o 



  
11 

 
  

Recyklácií a ekologickej domácnosti s Arankou Szegi, o Vzťahovej výchove – 
Ako vychovávať v láske so Zsuzsannou Egry, a na poslednom takomto 
podujatí sme si posilnili a regenerovali brušné svalstvo cvikmi v prevedení 
Zsuzsi Tajti. V budúcnosti plánujeme pokračovať v našej činnosti so 
zapojením popredných odborníkov, ba radi by sme rozšírili ponuku 
programov o predstavenia bábkového divadla. 
Vždy je dobý pocit vrátiť sa domov, na detské oddelenie knižnice, kde nás 
pani knihovníčky zakaždým láskavo vítajú. Dúfame, že to takto zostane 
ešte veľmi dlho. 
 
Ivett Cséfalvay, koordinátorka podujatí 
Preklad článku: Mgr. Zita Perleczká, Galantská knižnica 

 
 

Zaujímavosti o našej Galante 
 
V decembri sme absolvovali veľmi pútavú hodinku v zariadení Pohoda 
seniorov. Pán Juraj Pekarovič je známy svojou zbierkou pohľadníc o starej 
Galante, je znalcom histórie nášho mesta a všetkých jeho zákutí. Tento 
odborník na problematiku vydávania starých pohľadníc nás previedol 
prvou zo série prednášok:  Židovské obyvateľstvo v Galante v I. polovici 20. 
storočia. Prednášku finančne podporil z verejných zdrojov Fond na 

podporu umenia. Obyvatelia zariadenia 
počúvali pútavé rozprávanie sprevádzané 
obrazovými materiálmi so zvedavosťou 
i prekvapením. Na plátne ožívali staré 
židovské obchodíky, aké dnes už 
nenájdeme, napr. obchodík s dámskymi 
klobúkmi. Pán Pekarovič nám predstavil 
aj formu prvých reklám, novín a taktiež aj 
výnimočnosť prvého kina v Galante. Už 
teraz sa tešíme na ďalšie nové 
zaujímavosti, ktoré sa dozvieme 
nabudúce. 
 

Katarína Bedečová ; foto: archív GK 
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Abecedári 
 

V dňoch 20. a 27. novembra 
2019 sa v detskej klubovni 
Galantskej knižnice konala 
vďaka finančnej podpore 
Fondu na podporu umenia 
beseda so spisovateľom 
Erikom Ondrejičkom. Beseda 
sa uskutočnila v rámci  
plánovaného projektu Prváci 
v knižnici. Spisovateľ pred- 
stavil malým žiačikom, budú- 

cim čitateľom, svoju novú 
knihu Abecedári, v ktorej 
veľmi hravou formou píše 
príbehy o písmenkách, ktoré 
majú svoje dôležité a hlavne 
nezastupiteľné miesto a pora- 
die v abecede. Kniha je 
doplnená i tematickými ilu- 
stráciami a krátkymi príbehmi  
o jednotlivých písmenkách.  
Deti sa zapájali do besedy a 
čítali spolu s autorom. 
Potom si spolu zahrali hru 
s písmenkami a víťazi boli odmenení sladkou odmenou. 
 

Angelika Biróová 
Foto: archív GK 
 
 
 

Vianočný zázrak v Galantskej knižnici 

 

V predvianočnom čase sa 10. decembra  vďaka finančnej podpore Fondu 
na podporu umenia uskutočnilo v Galantskej knižnici divadelné 
predstavenie súboru SpozaVoza Vianočný zázrak. Táto bláznivá činoherno- 
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bábková divadelná jednohubka vtipným spôsobom deťom rozšírila znalosti 
o slovenských vianočných ľudových zvykoch a tradíciách. Cez  rozprávkové 

postavy spoznali  deti 
krásu ľudovej kultúry, 
zvykov a pranostík. Týmto 
divadelným predstavením 
sa navodila ozajstná via- 
nočná atmosféra a všetci 
uverili, že Vianoce sú už 
za dverami. 
 

Angelika Biróová  
Foto: GK  

 

 
 
 

Miroslav Regitko v Galantskej knižnici 
 
Dňa 12. decembra 2019 sa vďaka Fondu na podporu umenia uskutočnila 
beseda s ilustrátorom detských kníh Miroslavom Regitkom. Ilustrátor 
porozprával deťom o tom ako vznikajú ilustrácie, ktoré dopĺňajú text a 
v detskej knihe sú rovnako  
dôležité ako samotný príbeh. 
Potom ilustrátor s deťmi 
podľa ich nápadov vytvoril 
netradičné ilustrácie, ktoré 
ako pamiatka na stretnutie 
zostali v knižnici. 
Na záver prebehla autogra- 
miáda knihy Detektív Očko 
a jeho príbehy, ktorú náš hosť, 
Miroslav Regitko, ilustroval. 
 
Angelika Biróová 
Foto: archív GK 
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Rozprávkové dopoludnie 
 

Každý štvrtok pokračuje v detskej 
klubovni Galantskej knižnice 
čítanie pre najmenších – 
Z rozprávky do rozprávky. Toto 
podujatie učí deti pozornosti 
k čítanému slovu. Deťom aj 
rodičom predstavujeme nové 
i staršie tituly detských kníh, no 
deti majú aj svojich knižných 
favoritov, bez ktorých sa čítanie 
takmer nikdy nezaobíde. Knihy si 

po prečítaní môžu následne požičať. Podujatie sa teší veľkému záujmu zo 
strany rodičov, no niekedy sa stane, že účasť je podmienená počasím či 
chorobnosťou detí. Deťúrence prídu väčšinou v sprievode mamy, no prišli 
už aj s tatom či starými rodičmi.  

Po čítaní sa ešte hrajú v klubovni 
s hračkami alebo si vyberajú knižky, 
ktoré im budú rodičia čítať doma. No 
už sa zase tešia na ďalší štvrtok, na 
nových rozprávkových hrdinov a ich 
príbehy a dobrodružstvá. 
 
Eva Horváthová 
Foto: archív GK 

 
 

 
 

Pokračovanie obnovy interiéru v Galantskej knižnici  

Aj v roku 2019 pokračovala vďaka dotáciám z Fondu na podporu umenia 
postupná modernizácia priestorov pre verejnosť v Galantskej knižnici. 
Nadviazali sme na podporené projekty a dokončili aj interiérovú 
vybavenosť čitárne. 
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V predošlých rokoch sme sa sústredili na modernizáciu oddelenia pre deti 
(roky 2015-2018) a na modernizáciu úložného priestoru periodík a počíta- 
čového vybavenia pre čitateľov (rok 2017). 
V roku 2019 prišla na rad realizácia projektu podporeného FPU 
s názvom Obnova interiérového vybavenia Čitárne – Študovne – 
Internetu. Celkový rozpočet projektu je 3450,- €, z toho výška dotácie je 
3000,-€ 
Priestory čitárne boli vytvorené v roku 1991 a časť zariadenia pochádzala 
ešte z tohto obdobia. Čiastočná rekonštrukcia nábytkového vybavenia 
čitárne je z roku 2008, kedy bola vymenená jeho väčšia časť. 
V roku 2019 bol vďaka podporenému projektu interiér obnovený 
nasledovne: 
Úložné regály na periodiká – 5 ks, 2 ks úložné regály na knihy – rohová 
zostava, 2 ks študijných stolov pre čitateľov, 1 rohový výpožičný pult 
a konferenčný stolík. 
Čitateľov a návštevníkov knižnice o podpore informujú vysvetľujúce 
nálepky s logom FPU, ktorými sú označené jednotlivé predmety tiež 
informačná tabuľa vo vstupnom priestore čitárne a študovne. 

 
Mgr. Lívia Koleková 
 
 

Publikované na stránke: 
http://www.galantskakniznica.sk/sk/aktuality/pokracovanie-obnovy-
interieru-v-galantskej-kniznici-informacia-pre-verejnost/ 

 
 

Výstavy v knižnici 
 

V priestoroch spoločenskej 
klubovne Galantskej knižnice si od 
augusta môžu čitatelia aj široká 
verejnosť prezrieť rôzne kolekcie 
výstav. Doteraz sme uviedli tri 
výstavy. Prvou bola výstava 
ilustrácií výtvarníka Miloša 
Koptáka. 

http://www.galantskakniznica.sk/sk/aktuality/pokracovanie-obnovy-interieru-v-galantskej-kniznici-informacia-pre-verejnost/
http://www.galantskakniznica.sk/sk/aktuality/pokracovanie-obnovy-interieru-v-galantskej-kniznici-informacia-pre-verejnost/
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Výstava predstavovala ilustrácie z knihy 
Jána Uličianskeho Kocúr na kolieskových 
korčuliach. Pozostávala z výberu 14 
obrazov a bolo možné si ju pozrieť do 
31.10.2019. Druhá výstava sa konala 
v novembri (4. – 30. 11. 2019) a bola 
tvorená výberom ilustrácií Jozefa 
Pobočíka z knihy Anny Jónásovej: 
O fontánkovej Dorotke a jej vozíčkovej 
babke. Výber pozostával zo 14 obrazov. Aktuálnu výstavu, ktorú si 
záujemcovia môžu pozrieť do konca januára 2020 prezentuje výber 

z tvorby ilustrátora Matúša Maťátka. 
Tvorí ju 15 obrazov a 6 pohyblivých 
bábok.  
Exponáty do prvej a tretej výstavy 
nám zapožičala Mestská knižnica 
mesta Piešťany, za čo jej pani 
riaditeľke, Ing. Margite Galovej, 
ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu a krásne výstavy. 

 

Zuzana Fajnorová 
Foto: archív GK 

 

Knihy z KULTMINORu 
 

Galantská knižnica v roku 2019 prvýkrát podala projekt v rámci Fondu na 
podporu kultúry národnostných menšín (KULTMINOR). Projekt Doplnenie 
knižničného fondu bol úspešný a GK získala financie na nákup nových kníh 
vo výške 1 200,- € + 100,- € spolufinancovanie. Za túto sumu zakúpila 163 
zväzkov kníh v maďarskom jazyku – 66 kníh pre dospelých čitateľov (32 ks 
beletrie a 36 ks náučnej literatúry) a 95 kníh pre detských čitateľov (61 ks 
beletrie a 34 ks náučnej literatúry). 
Touto cestou ďakujeme Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 
že z verejných zdrojov podporil projekt Galantskej knižnice a my sme ho 
mohli zrealizovať. 
 

Zuzana Fajnorová 
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Významné ocenenie 

 
CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum už po jedenásty raz vo svojej 
pätnásťročnej histórii ocenilo dobrovoľníkov za ich nezištnú pomoc iným v 
predchádzajúcich rokoch. Ocenení dobrovoľníci v deviatich kategóriách 
boli vyhlásení 9.12.2019 v Kunsthalle v Košiciach počas slávnostného 
galaprogramu, ktorý bol spojený so slávnostným uzatváracím 
ceremoniálom, pri ktorom mesto Košice odovzdalo ďalšiemu európskemu 
mestu, talianskej Padove, titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva. 
Tento výnimočný podvečer sa konal opäť pod záštitou ministra 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pána Miroslava Lajčáka. 
Zuzana Vinklerová, riaditeľka CARDO, vo svojom príhovore povedala, že 
význam dobrovoľníckej práce narastá každým rokom: „Slová vďaky patria 
všetkým vám, ktorí denne pracujete pre iných, vo voľnom čase a bez 
 nároku na odmenu. Často v tých najťažších podmienkach a na 
nebezpečných miestach. Moje želanie pre vás do roku 2020 je, aby ste 
pokračovali v tom, čo robíte a v čom výnimočne reprezentujete Slovensko 
doma aj v zahraničí.“ V rámci Slovenska vybrali členovia výberovej komisie 
27 nominovaných, z ktorých bol jeden v každej kategórii ocenený ako 
dobrovoľník roka 2018 a 2019. V kategórii Dobrovoľník v oblasti 
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vzdelávania a životného prostredia bola na ocenenie nominovaná aj pani 
Ľudmila Horváthová z našej obce.  
Nominačný list  
Ľudmila Horváthová je kultúrna pracovníčka na dôchodku. Narodila sa 
29.12.1943 v Abraháme. Po skončení SKŠ v Bratislave (1962) začala 
pracovať v Galantskej knižnici ako metodička, kam denne dochádzala. 
Doteraz vedie Obecnú knižnicu v rodnej obci a múzeum. Podieľala sa na 
podujatí v prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička a spievala v 
spevokole Zora. Aktívne v rokoch 2002 – 2013 pracovala vo výbore Krajskej 
pobočky Spolku slovenských knihovníkov, za čo dostala roku 2013 Pamätný 
list. Táto dáma v klobúku aj v dôchodku napriek tomu, že nebýva v meste 
Galanta, sa ako dobrovoľníčka zúčastňuje na príprave a realizácii podujatí 
Občianskeho združenia Galanta literárna. Tu moderovaním, prednesom 
básní, čítaním úryvkov v cykle Ženský hlas (za účasti 20 spisovateliek a 
novinárok počas 5 rokov (2006 – 2011)) obohatila obsah jednotlivých 
podujatí. V rokoch 2018 a 2019 zorganizovala besedy a prezentácie I. 
zväzku knihy Ženy rodu Esterházyovcov v Abraháme a v ZŠ o knihe pre deti. 
Spolupracovala na rôznych besedách a na celomestskom podujatí POCTA 
Ladislavovi KUBÍNYIMU (v kostole sv. Štefana kráľa v Galante) a vo 
Vlastivednom múzeu. V septembri účinkovala na vernisáži v Renesančnom 
kaštieli a na prezentácii (krste) detskej knihy O fontánkovej Dorotke a jej 
vozíčkovej babke. Úryvky čítala aj na prezentácii 2. zväzku knihy Ženy rodu 
Esterházyovcov, ktorá bola novembri, i na podujatí o Ladislavovi Kubínyim 
v MsK v Ružomberku v rámci cyklu Rozpamätávanie. Seniorka Ľudmila 
Horváthová svojou dobrovoľnou prácou dokazuje, že je kultúrnička telom a 
dušou a že si nomináciu plne zaslúži.  
CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum vzniklo v máji 2004 s cieľom 
budovať povedomie a šíriť myšlienky dobrovoľníctva nielen na Slovensku, 
ale aj v zahraničí. Okrem udeľovania ocenenia Dobrovoľník roka organizuje 
celoslovenské podujatie Dni dobrovoľníctva, menšie dobrovoľnícke akcie, 
aktívne sa podieľa na osvete dobrovoľníctva a je rovnako zapojené do 
rôznych medzinárodných projektov zameraných na dobrovoľníctvo.  
 
Zdroj: Abrahámske noviny č. 4/2019 
Publikované na stránke: 
https://www.abraham.sk/wp-content/uploads/2019/12/an-4-12-2019.pdf 

 

https://www.abraham.sk/wp-content/uploads/2019/12/an-4-12-2019.pdf
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Vianočná Lupa 
 

V klubovni Galantskej knižnice sa 11. 12. 2019 stretli deti základných škôl 
galantského okresu, ktoré poslali svoj literárny príspevok do časopisu Pod 
lupou. Príjemnú predvianočnú atmosféru nám naladili svojim vianočným 
pásmom deti zo súboru Severáčik zo Základnej školy Gejzu Dusíka 
v Galante. O hudobný sprievod sa postarala korepetítorka Iveta Šárköziová.  
Program pokračoval hodnotením aktuálneho čísla časopisu, v ktorom vyšli 
príspevky v slovenskom aj v maďarskom jazyku a odvážlivci, ktorí sa 
nehanbili odprezentovali svoju tvorbu naživo . 
Toto vydanie bolo netradične málo venované tematike Vianoc a zimy, našli 

sa však iné zaujímavé 
námety, ktoré vás zaujali a 
tak ste ich spracovali vo 
svojom štýle. Niektoré boli 
zo života – veselé aj vážne, 
mnohé fantazijné, našli sa 
školské strasti-slasti a 
dokonca aj čosi o knižnici. :)  
Ďakujeme, že ste nám 
pomohli opäť poslať do sveta 
náš aj váš časopis, želáme 

ako vždy veľkú dávku nápadov a tešíme sa na stretnutie v lete.  
 
Zuzana Fajnorová, Lenka Medovčíková 
Foto: archív GK  
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Projekty v roku 2019 realizované vďaka finančnej 
podpore FPU 

 
V roku 2019 Galantská knižnica získala finančné prostriedky na tri projekty, 
ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
1. Doplnenie knižničného fondu  
Projekt bol podporený sumou 9 000,- € + 508,22 € spolufinancovanie. 
Zakúpilo sa 990 zväzkov kníh: 453 ks pre dospelých čitateľov (347 ks 
beletrie a 106 ks náučnej literatúry) a 537 ks pre detských čitateľov (470 ks 
beletria a 67 ks náučná literatúra). Nakúpilo 762 kníh v slovenskom jazyku 
(77 %), 212 kníh v maďarskom jazyku (21 %), 15 kníh v českom jazyku a 1 
anglická kniha (2 %). Z pridelenej finančnej podpory sa zakúpilo 230 kníh, 
ktoré boli vydané s podporou fondu alebo publikácie vydané organizáciami 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v hodnote 1 905,07 € 
(21,5 %). 
2. Obnova interiérového vybavenia Čitárne – Študovne – Internetu  
Celkový rozpočet projektu je 3 450,- €, z toho výška dotácie je 3 000,- €. 
V rámci podporenému projektu bol interiér čitárne a študovne obnovený 
nasledovne: úložné regály na periodiká – 5 ks, 2 ks úložné regály na knihy – 
rohová zostava, 2 ks študijných stolov pre čitateľov, 1 rohový výpožičný 
pult a konferenčný stolík, čím sa doplnila čiastočná rekonštrukcia 
nábytkového vybavenia z roku 2008. 
3. Svet ukrytý v knihe (podujatia) 
Projekt bol podporený sumou 1 500,- € + 80,- € spoluúčasť. V rámci 
projektu boli usporiadané: 
- 2 divadelné predstavenia (divadelný súbor Materinky – Pinocchio ; 
   divadelný súbor SpozaVoza – Vianočný zázrak) 
- 5 odborných prednášok (lektori Ústavu pamäti národa v Bratislave na 
   témy – M. R. Štefánik, SNP, Nežná revolúcia a 2x Juraj Pekarovič na tému 
   Židovské obyvateľstvo v I. polovici 20. storočia) 
- 6 besied so spisovateľmi (Kristína Baluchová, Károly Fellinger, Branislav 
   Jobus, Erik Ondrejička (2x), Miroslav Regitko). 
Touto cestou ďakujeme Fondu na podporu umenia za poskytnuté finančné 
prostriedky, vďaka ktorým sme mohli zrealizovať naše projekty.   
 
Zuzana Fajnorová  
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Čo chystáme v roku 2020 v oblasti edičnej činnosti? 
 
V tomto roku ťažisko edičnej činnosti bude zamerané na našu knižnicu, 
ktorá oslávi na budúci rok 70. výročie svojej existencie. K marcovým 
oslavám v roku 2021 plánujeme zostaviť zborník o histórii knižnice, súpis 
edičnej činnosti a bibliografiu článkov o knižnici.  
70. rokov Galantskej knižnice : regionálna bibliografia / Zost. Zita Perleczká. 
– Galanta : Galantská knižnica, 2020. 
Edičná činnosť Galantskej knižnice : 2011-2021 : regionálna bibliografia / 
Zost. Judita Kontárová. – Galanta : Galantská knižnica, 2020. 
Galantská knižnica v tlači : 2011 -2021 : regionálna bibliografia / Zost. 
Judita Kontárová.  – Galanta : Galantská knižnica, 2020. 
Samozrejme, príležitostne zostavíme aj bibliografické letáky.  
37. ročník nášho odborného časopisu plánujeme vydať dvakrát ročne:  
Knihovnícky obzor : metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 
verejných knižníc okresu Galanta. – Roč. 37, č. 1 (2020) – Galanta : 
Galantská knižnica, 2020. 
Knihovnícky obzor : metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 
verejných knižníc okresu Galanta. – Roč. 37, č. 2 (2020) – Galanta : 
Galantská knižnica, 2020. 
Literárny zborník obsahujúci literárne prvotiny žiakov základných škôl 
okresu Galanta Pod lupou/Nagyító alatt bude zostavený a vydaný takisto 
polročne: 
Pod lupou/Nagyító alatt : literárny časopis detí galantského okresu. – Roč. 
12, č. 1 (2020) – Galanta : Galantská knižnica, 2020. 
Pod lupou/Nagyító alatt : literárny časopis detí galantského okresu. – Roč. 
12, č. 2 (2020) – Galanta : Galantská knižnica, 2020. 
                                                                                                                  
Mgr. Judita Kontárová 
 
 
Výroky slávnych: 

 

“Napriek obrovskému množstvu kníh číta tak málo ľudí. A ak má pre 
niekoho byť čítanie prínosom, mal by si uvedomiť, koľko hlúpostí do seba 
bežní ľudia deň čo deň hádžu.” 

Voltaire 
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Rebríček najčítanejších kníh v Galantskej knižnici 
v roku 2019 

 
 
Beletria pre dospelých slovenská:     
  
1.    Horst, Jørn Lier   Zmiznutie Felicie   
2.    Nesbø, Jo                                               Macbeth 
3.    Karika, Jozef                                          Priepasť     
4.    Karika, Jozef     Trhlina                                                  
5.    Klassen, Julie   Tichá guvernantka 
6.    Keleová-Vasilková, Táňa  Tri sestry 
7.    Sasková, Lucia    Rozpoltená 
8.    Pronská, Jana                                        Jorga 
9.   Coben, Harlan                                        Nevzdávaj sa 
10. Robins, Jane                                           Biele telá 
 
 
Beletria pre dospelých maďarská: 

 

1.    Hjorth, Michael   Méltatlanok 
2.    Blackhurst, Jenny   Igy veszitettelek el                                                                
3.    Moretti, Melissa                                   Nagykövet asszony 
4.    Link, Charlotte                                      Figyelő szemek 
5.    Randel, Weina Dai                               A Fényes hold császárnője  
 
 
Náučná literatúra pre dospelých 
 
1.    Harari, Yuval Noah                              Sapiens 
2.    Guiliano, Mireille                                 Prečo Francúzky nepriberajú? 
3.    Chráska, Miroslav                                Metody pedagogického výzkumu 
4.    Turek, Ivan                                            Didaktika 
5.    Bernstein, Gabrielle                            Zázrak na počkanie 
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Náučná literatúra pre dospelých v maďarskom jazyku 
 
1.    Bagdy, Emőke                                       Pszichofitness gyermekeknek,  
                                                                        szülőknek és nevelőknek 
2.    Fördős, Zé                                              Megúszós kaják 
3.    Bongioanni, Alessandro                       Egyiptom 
4.    Borbás, Marcsi                                       A sűrűje 
   
 
Beletria pre deti a mládež slovenská: 
 
1.    Horák, Jozef                                           Povesti spod Sitna 
2.    Kent, Graeme                 Ezopove bájky 
3.    Papp, Lisa                  Magdalénka a psík z knižnice 
4.    Dobšinský, Pavol                                   Trojruža 
5.    Kinney, Jeff     Denník odvážneho bojka  
6.    Macurová, Katarína    Kde je tá pravá lopta? 
7.    Holzwarth, Werner    O krtkovi, ktorý chcel vedieť, kto   
                                                                        sa mu vykakal na hlavu 
8.    Saint-Exupéry, Antoine de   Malý princ 
9.    Kerekesová, Katarína                           Mimi & Líza 
10.  Schneider, Liane                                   Terka dostane mačiatko 
 
 
Beletria pre deti a mládež  maďarská: 
 
1.    Kinney, Jeff                  Egy ropi naplójai 12 
2.    Bartos, Erika    Bogyó és Babóca énekel 
3.    Saint-Exupéry, Antoine de                  A kis herceg 
4.    Bartos, Erika    Bogyó és Babóca ajándéka 
5.    Leiner, Laura                                          A Szent Johanna gimi 1 
6.    Bartos, Erika                                          Bogyó és Babóca társasjátéka 
7.    Kinney, Jeff                   Egy ropi naplójai 1 
8.    Leiner, Laura                                          A Szent Johanna gimi 3 
9.    Bartos, Erika                                           Bogyó és Babóca ünnepel   
10.  Dahl, Roald                                             A barátságos óriás 
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Náučná literatúra pre deti a mládež 
 
1.    Erne, Andrea                                          V záhrade 
2.                                                                     U hasičov 
3.    Fischer, Gisela                                        Hasiči 
4.    Obdržálková, Erika                                Nemčina pre najmenších 
5.    Milbourne, Anna                                   Ako sa žije vo vesmíre 
6.    Cullis, Megan                             Veľká kniha o veľkých nákladných autách 
7.    Nielsen, Sabine                                     Moje vozidlá 
8.    Dörflinger, Michael                              Traktory 
9.    Brykszynski, Marcin                             Poviem ti čo robia vlaky 
10.  Petřeková, Jitka                                    Mravenisko 
 
 
Náučná literatúra pre deti a mládež v maďarskom jazyku    
 
1.    Frith, Alex                                              Mi rörténik a szeméttel? 
2.    Siklódi, Csilla                                         Árpád népe 
3.    Scarry, Richard                                     Tesz-vesz szótár       
4.    Mennen, Patricia                                 Dinoszauruszok 
5.    Erne, Andrea                                        Gépek a gazdaságban 
6.                                                                    Világatlasz 
7.    Trujillo, Eduardo                       Keresd meg a hajókon és a kikötőben! 
8.    De la Bédoyere, Camilla                     Séta a tanyán 
9.                                                                    Dinoszauruszok  
10.  Török, Szilvi                                          Krumpli, papír, olló 
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                                                                        Zriaďovateľ: 
                                                                 _______________________  
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