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Komentár k ročnému výkazu o činnosti verejných 
knižníc okresu Galanta za rok 2019

Počet obcí:     36
Počet obyvateľov okresu:    94 005 (k 31. 12. 2019)
Počet obyvateľov okresného mesta:  15 021 (k 31. 12. 2019)
 

Z  celkového počtu obcí v  okrese Galanta (36) nemá vlastnú knižnicu 
8 obcí. Pri výpočtoch som používala celkový počet obyvateľov okresu 
Galanta (vrátane tých obcí, ktoré knižnicu nemajú, kde knižnica stagno-
vala alebo bola zrušená).
Počet obyvateľov v obciach, v ktorých v roku 2019 knižnica fungovala, je 
77 451 (k 31. 12. 2019). 
Ročné výkazy sa spracovávali v  elektronickej forme. Každá knižnica, 
resp. obecný úrad dostali na kontaktnú emailovú adresu link od Správcu 
systému Štatistiky MK SR, cez ktorý vyplňovali formulár KULT (MK SR) 
10-01. Regionálne metodičky nemajú 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. Obecné knižnice údaje 
o  svojej činnosti vyplňovali v  skrátenej verzii štatistického formulára – 
Prehľad o činnosti knižnice za rok 2019. Táto skrátená verzia formulára 
pre potreby regionálnych štatistík plne postačuje.

1. Sieť knižníc 

V roku 2017 došlo k zmene metodiky na posúdenie profesionalizovaných 
a  neprofesionalizovaných knižníc. Za profesionalizovanú knižnicu sa 
považuje tá, kde pracovník knižnice pracuje na 0,5 úväzku a viac.
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Knižnice spolu:  27

z toho: 

• Regionálne knižnice    1 + 1 pobočka
• Mestské knižnice    2
• Obecné s profesionálnymi prac.  2
• Obecné s neprofesionálnymi prac.  22 z toho – stagnujúce 2

V roku 2019 stagnovala v galantskom okrese Obecná knižnica v Dolnom 
Chotári, Obecná knižnica v  Pustých Úľanoch a  Obecná knižnica 
v  Košútoch. Knižnice nemajú vhodné priestory pre svoju činnosť 
a neposkytujú žiadne služby. 
K  31. decembru 2019 ukončili svoju činnosť dve knižnice – Obecná 
knižnica v Zemianskych Sadoch a Obecná knižnica v Topoľnici.
V roku 2020 bude v okrese Galanta poskytovať knižničné služby pre svo-
jich čitateľov 25 verejných knižníc.

2. Knižničný fond

V roku 2019 verejné knižnice v okrese Galanta získali 5 127 knižničných 
jednotiek (- 29); z toho bolo kúpou získaných 3 129 (- 297) kn. j. a darom 
1 998 (+ 268) kn. j.
Galantská knižnica (ďalej len „GK“) sa každoročne zapája do medziná- 
rodného projektu „Márai program“ nadácie Nemzeti Kulturális Alap (MR). 
V roku 2019 dostala knižný dar v počte 217 kn. j. v hodnote 1 655,68 €. 
Do grantového programu Akvizícia knižníc Fondu na podporu umenia sa 
v roku 2019 okrem GK zapojili ešte štyri knižnice. Spolu získali finančné 
prostriedky na nákup novej literatúry v sume 14 000 €. Galantská knižnica 
sa zapojila aj do grantového programu Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín, v  ktorom získala 1 200 € na nákup literatúry 
v  maďarskom jazyku. Okrem toho GK finančným grantom v  hodnote 
1 000 € podporilo aj Mesto Galanta. 
Na nákup knižničného fondu bola v  galantskom okrese vynaložená 
celková suma 30 955 €, čo je v porovnaní s rokom 2018 o 3 330 € menej. 
V roku 2019 nulový prírastok do fondu (či už kúpou alebo darom) nema-
la žiadna knižnica (mimo stagnujúcich). Úbytok knižničných jednotiek za 
všetky typy knižníc v okrese Galanta predstavuje 10 120 zväzkov. 
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3. Výpožičky 

V  roku 2019 bolo zrealizovaných v  knižniciach galantského okresu 
188 000 výpožičiek, čo je o 23 516 výpožičiek menej ako v  roku 2018. 
Priemerný počet výpožičiek na jedného obyvateľa okresu bol 1,99 (- 026). 

4. Čitatelia 

V  roku 2019 bolo zaregistrovaných vo všetkých typoch knižníc 
galantského okresu spolu 5 488 čitateľov (+ 16), čo predstavuje 5,83 % 
(+ 0,01 %) z celkového počtu obyvateľov okresu. 
Detí do 15 rokov bolo zaregistrovaných 2 295, čo je o 54 detských či-
tateľov viac ako v roku 2018.
Knižnice okresu navštívilo spolu 66 067 fyzických návštevníkov, čo pred-
stavuje o 6 401 návštevníkov menej ako v roku 2018. 
Počet návštevníkov na podujatiach usporiadaných knižnicami bol 20 117, 
čo predstavuje oproti roku 2018 pokles o 1 919 návštevníkov.
Internet pre verejnosť použilo vo všetkých typoch knižníc v galantskom 
okrese 2 772 (- 175) 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 385 (+ 16) vzde-
lávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. Z toho bolo 93 (+ 6) hodín 
informačnej výchovy. GK pre čitateľov a používateľov zorganizovala 181 
(+ 28) podujatí, mestské knižnice 113 (- 34), profesionalizované knižnice 
32 (+ 7) a neprofesionalizované 59 (+ 15).
V rámci metodickej činnosti bolo uskutočnených 25 (+ 20) metodických 
návštev. 
Edičnú činnosť v galantskom okrese realizuje iba GK, ktorá v roku 2019 
vydala 15 publikácií rôzneho druhu (+ 2).

6. Informačné technológie

Počet osobných PC v knižniciach v roku 2019 predstavoval 37 ks, z toho 
je 16 počítačov s pripojením na internet s prístupom pre verejnosť. WiFi 
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pripojenie vo svojich priestoroch ponúka pre verejnosť 7 knižníc. Vlast-
nú webovú stránku knižnice má iba GK. Mestská knižnica Sereď nemá 
vlastnú web stránku, svoje informácie poskytuje na stránke zriaďovateľa 
– Domu kultúry Sereď. Informácie o  službách knižnice na webových 
stránkach obce poskytuje 8 knižníc, väčšinou na stránke obce 
alebo mesta. On-line katalóg majú dve knižnice – Galantská knižnica 
a Mestská knižnica Sereď. 

7. Zamestnanci a hospodárenie 

V  roku 2019 bol počet zamestnancov vykonávajúcich knihovnícku čin-
nosť vo verejných knižniciach v okrese Galanta 22 a 11 pracovníkov vy-
konávalo knihovnícke činnosti na dohodu.
V roku 2019 boli v knižniciach galantského okresu vynaložené náklady 
na hlavnú činnosť v celkovej sume 396 331,-€, čo je o 49 019,-€ viac ako 
v roku 2018. V rámci darov a grantov získalo 6 knižníc celkovo 25 220,-€ 
(z  toho 23 000,-€ z Fondu na podporu umenia a 1 200,-€ z Fondu na 
podporu kultúry národnostných menšín).
Mzdové náklady v knižniciach tvorilo 260 700,-€, čo je o 45 554,-€ viacej 
ako v predchádzajúcom roku (v sume nie sú započítané mzdové náklady 
pracovníkov na dohodu). 
Na nákup knižničného fondu bolo vynaložených 30 955,-€, čo pred-
stavuje sumu nižšiu o 3 330,-€ oproti minulému roku.

V okrese Galanta sa nachádzajú 2 stagnujúce knižnice, z toho 1 knižni-
ca (Obecná knižnica v Pustých Úľanoch) nemá vhodné priestory na pre-
vádzku od 15. 7. 2016. 
K 31. decembru 2019 ukončili svoju činnosť Obecná knižnica v Zemian-
skych Sadoch a Obecná knižnica v Topoľnici.
V  roku 2018 nastal mierny pokles čitateľov vo všetkých typoch knižníc 
okrem Galantskej knižnice a tým aj pokles výpožičiek. 
Potešiteľný je aj fakt, že sa každý rok zapája do grantovej schémy Fon-
du na podporu umenia viacej knižníc. Zapájajú sa nielen do akvizičného 
programu, ale aj do malej infraštruktúry, čím si úspešnými projektmi 
zlepšujú a skrášľujú interiéry svojich knižníc. 

Vypracovala: Zuzana Fajnorová, Galantská knižnica 
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Personálne zmeny v Galantskej knižnici

V  prvej polovici roka 2020 sa v  Galantskej knižnici udiali viaceré per-
sonálne zmeny. Ako prvá (k 1. 2. 2020) odišla do dôchodku ekonómka 
GK, pani Eva Orelová. Po nej (k  1. 3. 2020) odišla takisto do dôchod-
ku dlhoročná pracovníčka výpožičného oddelenia Terézia Szabová. Na 
ekonomické oddelenie nastúpila Ing. Anna Kolárová, ktorá však ešte 
v skúšobnej dobe z pracovného miesta odišla. 
Na začiatku marca sa z  čitárne a  študovne presunula do výpožičného 
oddelenia Alena Jamrisková a do čitárne a zároveň na marketing bola 
prijatá na polovičný úväzok Mgr. Katarína Lancz. Z výpožičného oddele-
nia pre dospelých prešla v marci do detskej výpožičky Eva Horváthová. 
K 1. máju nastúpila na uvoľnené miesto ekonómky GK Eva Timárová. 
Všetkým prijatým či odídeným prajeme, aby sa im v  pracovnom aj 
súkromnom živote darilo čo najlepšie!

Zuzana Fajnorová 
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Ako nám prospieva čítanie?

Tretí mesiac v roku sa nám spája nielen s príchodom jari, ale aj s knihami. 
Kniha patrí medzi neodmysliteľných mladých či starých. Viete však, prečo 
je práve marec mesiacom knihy a aký je prínos čítania?
Tradícia tkvie v akcii, ktorú iniciovalo ministerstvo kultúry spolu so Zvä-
zom československých spisovateľov, nakladateľmi či knižnými obchodmi 
v roku 1955. Na počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu (1796-1880) 
za mesiac kníh zvolili marec, kedy sa milovník knižnej kultúry narodil aj 
zomrel. Tento legendárny šíriteľ slovenskej a  českej literatúry a  tým aj 
osvety a vzdelanosti bol slepý, no natoľko miloval knihy, že sa stali jeho 
osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral staré 
tlače a rukopisy a zachraňoval ich. Dnes úlohu Mateja Hrebendu plnia 
knižnice. Hoci knižné fondy sprístupňujú čitateľom po celý rok, v marci 
obzvlášť aktivizujú svoju činnosť. 

Čo nám čítanie prináša

V minulosti knihy patrili len do rúk vzde-
laných ľudí, zvyčajne mužov. Našťastie 
sa to už celkom zmenilo. Knihy dokázali 
rozpútať nejednu revolúciu a dnes kupu-
jú aj čítajú viacej ženy. Aj keď je čítanie 
medzi mladými na ústupe, je dobré ich 
presvedčiť, že to má stále význam. Lebo 
čítanie rozvíja fantáziu a tvorivosť, zlepšu-
je pamäť i analytické schopnosti. Posilňu-
je tiež sebavedomie, pretože ani si neu-
vedomíme a  máme oveľa širšiu slovnú 
zásobu, argumentačnú silu i  schopnosť 
presadiť sa. Knihy nás nútia premýšľať, 
a hľadať odpovede. Vedci dávno dokáza-
li, aké pozitívne účinky má na nás hoci aj 
polhodina čítania večer pred spaním.

/Bez autora/. In: Nový čas pre ženy. – Roč. 17, č. 10 (2020), s. 4
www.casprezeny.sk
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Miroslav Regitko v Galantskej knižnici

Počas jarných prázd-
nin, 20. februára 2020, 
privítal do GK ilustrátor 
detských kníh Miroslav 
Regitko. Na besedu 
s  ním prišli do knižnice 
deti Materskej školy 
Nová doba Galanta. 
Ilustrátor porozprával 
deťom o  svojej práci, 
o  tom ako sa stal ilus-
trátorom, ako kreslí 
a  ako vzniká časopis 
Fifík. Potom s deťmi vy-
tvorili spoločný obrázok 
tak, že tri deti povedali 
jedno slovo a  ilustrátor 
z toho nakreslil obrázok. 
Deti boli nadšené, že 
spolu vytvorili ilustráciu a  aj z  toho, že takouto formou môže vzniknúť 
dielo.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný 
partner projektu.
Miroslav Regitko (1965 Hnúšťa – Likier) je slovenský ilustrátor. V  roku 
1995 absolvoval Katedru grafiky a knižnej tvorby na Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratislave u prof. D. Kállaya. Ilustroval viacero kníh pre deti 
(Kráľovná krásy, O malom obrovi, Brata musíš poslúchať, Môj anjel sa vie 
biť), učebnice a detský časopis Fifík. Venuje sa voľnej grafike a ilustrácii. 
Žije a tvorí v Šali.

Angelika Biróová; Foto: archív GK 
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Týždeň Slovenských knižníc 2020

Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ. Pozitívne 
zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníc 
tvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. V súčasnosti knižnice
na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnos-
ti. Knižnice plnia v svojich mestách a regiónoch dôležitú funkciu. Okrem 
toho, že ponúkajú širokú škálu literatúry, tlačovín a ďalších médií, sa tiež 
snažia byť zjednocujúcou silou v spoločnosti, miestom, kam majú prístup 
všetci obyvatelia. Dávajú im príležitosť stretávať sa a vytvárajú podmienky 
k sebavzdelávaniu. V mnohých komunitách po celom svete sú knižnice 
stále jediným miestom, kde môže každý, bez ohľadu na vzdelanie či 
zručnosti, získať prístup k informáciám. Knižnice sú už dlho zakorenené 
v rozvoji miest, obcí a znalostnej ekonomiky, sú vnímané ako tretie bez-
pečné miesto medzi školou a domovom.
V dňoch 2. – 8. marca 2020 sa uskutočnil 21. ročník Týždňa slovenských 
knižníc pod spoločným mottom „Knižnice pre všetkých“. Organizátormi 
podujatia boli Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských 
knihovníkov a knižníc (SSKK). Ambasádorkou bola herečka Eva Pavlíková, 
členka činohry Divadla Andreja Bagara v Nitre.
Týždeň slovenských knižníc 2020 aj tento rok prostredníctvom najroz-
manitejšieho spektra aktivít a  podujatí pozitívne zviditeľňoval knižnice 
ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré plnia svoju nezas-
tupiteľnú úlohu v rozvoji spoločnosti. Slávnostné otvorenie TSK sa kona-
lo 2. marca 2020 v Kráľovskej sieni 
Slovenskej národnej galérie Zvo-
lenský zámok. 
 
http://www.sakba.sk/?page=tsk

V Marci – mesiaci knihy sa v Galant-
skej knižnici a v knižniciach okresu 
koná mnoho kultúrnych podujatí. 
Bohužiaľ tento rok Slovensko, ako 
aj celý svet, zasiahla korona kríza 
a knižnice boli od 13. marca naria-
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dením vlády zatvorené. Ale aspoň počas Týždňa slovenských knižníc sme 
stihli usporiadať niektoré podujatia. 

Obecná knižnica Abrahám 
V  rámci TSK 2020 prišli na exkurziu štvrtáci zo základnej školy. Po-
rozprávali sme sa o knižnici, o zaujímavých knihách a z niektorých sme 
si prečítali aj úryvky. Pri vchode do knižnice sme nainštalovali originálnu 
a pútavú výstavu.

 Ľudmila Horváthová

Obecná knižnica Trstice
Počas Týždňa slovenských knižníc sme do radu čitateľov zapísali 20 čle-
nov. Pre deti z materskej školy sme uskutočnili exkurziu do knižnice. Obo-
známili sme ich o činnosti knižnice. Deti hravou formou získali poznatky 
o knihe a jej vzniku, spisovateľoch a ilustrátoroch, o správnom postupe 
pri vypožičiavaní kníh. Seniorov pri príjemnom posedení a občerstvení 
sme oboznámili s novými knihami, ktoré si potom vypožičali na domáce 
čítanie.

 Rozália Juhosová
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Mestská knižnica Sládkovičovo
Počas TSK neprišla ani jedna trieda. Boli nahlásení na iný termín, ale 
v tom čase už boli školy pre pandémiu zatvorené. Takže prišli len bežní 
čitatelia. A potom sa už knižnice zatvorili.

 Katarína Talamonová

Obecná knižnica Veľké Úľany
Pre deti – tvorivé dielne – záložky a obaly na knihy.
Čítanie je zábava – exkurzie pre ZŠ slov. II., III., a  IV. triedy – predstavili 
sme im našu knižnicu. 
Čítame si spolu – hlasné čítanie pre ZŠ maď. pre II. a III. triedu.
Olovrant v  knižnici pre všetkých – čítanie a  rozhovory pri káve a  čaji 
s chutným občerstvením pre čitateľov a návštevníkov knižnice a záujem-
cov o knihy.
Usporiadali sme aj výstavu nových kníh pre dospelých.

 Alžbeta Prágaiová

Mestská knižnica Sereď
V tomto týždni sme zrealizovali informačné prípravy pre žiakov základ-
ných aj materských škôl z  mesta a okolitých obcí. Plánované divadel-
né predstavenie sa už nemohlo uskutočniť z dôvodu pandémie. Bude 
presunuté na náhradný termín v  budúcom školskom roku. Výstavy 
kníh boli tematicky zamerané na Mesiac knihy, Deň slovenskej ľudovej 
rozprávky a podobne...

 Mgr. Yveta Kayserová

Galantská knižnica Galanta
Počas Týždňa slovenských knižníc usporiadala GK 2 besedy, pre deti so 
spisovateľkou Margit Garajszki a pre dospelých čitateľov so spisovateľom 
Tiborom Szomolaiom. V klubovni GK sa konalo hravé podujatie pre malé 
deti a ich mamičky Ringató – Kolísanka a pravidelné štvrtkové hlasné číta-
nie pre najmenších Z rozprávky do rozprávky. Okrem toho sa na detskom 
oddelení konali exkurzie pre deti základných a materských škôl, spojené 
s hlasným čítaním a na oddelení pre dospelých prebehla informatická 
príprava pre študentov. V spoločenskej miestnosti GK bola pre čitateľov 
a záujemcov prístupná výstava ilustrácií ku knihe Braňa Jobusa od Emílie 
Jesenskej – Žubrienky inštalatérky. V rámci TSK mali všetci noví čitatelia 
ročné členské zdarma a vyhlásili sme amnestiu na upomienky a pokuty. 

Zuzana Fajnorová
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Beseda a prezentácia knihy
Tibor Szomolai: Klan

V rámci Týždňa slovenských knižníc, ako jeden z pozvaných hostí, zavítal 
do Galantskej knižnice všestranný spisovateľ Tibor Szomolai. Autor, 
pôvodne stavebný inžinier a  podnikateľ, pochádza z  okresu Galanta, 
z  Dolných Salíb. Po rokoch pôsobenia v  oblasti stavebníctva sa jeho 
kreativita ukázala najprv v oblasti výtvarného umenia. Našiel totiž záľubu 
v tvorbe kraslíc. 
Od roku 2003 spolupracuje aj s  Ústredím ľudovej umeleckej výro-
by. Písať začal neskôr, počas predsedníctva v  čele Katolíckeho krúžku 
v  Rimavskej Sobote. Pravidelne publikoval články v  mesačníku spolku 
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s  názvom Fáklyavivő. Prvý li-
terárny úspech sa v jeho kariére 
dostavil románom Felvidéki 
saga (Sága Hornej zeme, 2013), 
ktorý mapuje jedno storočie 
života rodiny patriacej k maďar-
skej menšine na Slovensku. 
Témou jeho ďalšieho románu 
Fáklyavivő (Nosič pochodne, 
2014), ktorý už názvom reflektu-
je na skúsenosti a životnú dráhu 
spisovateľa, je viera, nábožen-
stvo a cirkev. Próza A klán (2018) 
je tretím dielom autora. Okrem 
maďarského jazyka vyšiel aj 
v  nemčine. V  roku 2020 vyšla 
kniha Klan v slovenskom jazyku 
a s prezentáciou slovenského vy-
dania prišiel autor na besedu do 
Galantskej knižnice. Stretnutie 
s Tiborom Szomolaim sa konalo 
4. marca 2020 v poobedňajších hodinách. Úvodné slovo podujatia patri-
lo riaditeľke našej inštitúcie, Mgr. Lívii Kolekovej. Návštevníci, ktorí sa zišli 
v hojnom počte, s veľkým záujmom počúvali pútavé rozprávanie autora. 
Počas besedy nám priblížil ako sa dostal k téme mafiánov na Slovensku. 
Prečo uprednostnil túto tému pred ďalším, už rozpracovaným námetom. 
Ako zbieral informácie ku knihe, ktorá je nekonvenčným románom nie 
len o podsvetí, ale aj o fungovaní politického a spoločenského systému. 
Na konci besedy nasledovali otázky a autogramiáda. Poslucháči na záver 
obdarovali autora potleskom za príjemne strávené popoludnie.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný 
partner projektu. 

Zita Perleczká
Foto: archív GK
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Beseda so spisovateľkou Margit Garajszki

V rámci Týždňa slovenských knižníc sa 6. marca 2020 konala v klubovni 
Galantskej knižnice beseda so spisovateľkou Margit Garajszki. 
Spisovateľka pricestovala z  Budapešti. Deťom porozprávala o  tom, 
ako sa dostala k slovenčine, kde vyštudovala vysokú školu a ako začala 
písať knihy v  slovenskom jazyku. Predstavila všetky svoje knihy, ktoré 
doteraz napísala a rozprávala aj o tom, čo ju inšpirovalo k napísaniu kníh 
o Bobule, o svetoznámom skladateľovi Bélovi Bartókovi, ale aj o svojej 
prekladateľskej práci a  plánoch do budúcnosti. Všetky jej knihy vyšli 
v slovenskom aj maďarskom jazyku.
Margit Garajszki je spisovateľka a  prekladateľka, ktorá pochádza 
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z Maďarska. Žije a tvorí v Budapešti. Štúdium v odbore slovenský jazyk 
a  literatúra absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 
v  Bratislave a  študovala aj réžiu a  dramaturgiu na Divadelnej fakulte 
Vysokej školy múzických umení v  Bratislave. Okrem spisovateľskej 
práci sa venuje aj divadelnej dramaturgii a  pôsobí aj ako umelecká 
prekladateľka súčasnej slovenskej prózy a drámy do maďarčiny. Okrem 
toho píše recenzie a divadelné kritiky v slovenskom a maďarskom jazyku. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný 
partner projektu. 

Angelika Biróová
Foto: archív GK

Galantská knižnica v čase korony

V období od 13. marca do 11. mája 2020 bola Galantská knižnica za-
tvorená na základe nariadenia vlády z  dôvodu prevencie šírenia ví-
rusového ochorenia COVID 19. V tomto čase sme naďalej ostali v kon-
takte s čitateľmi. Knihovníci prichádzali do zamestnania limitovane, no 
každý deň mala službu aspoň jedna pracovníčka knižnice. Čitateľom sme 
boli k  dispozícii mailom aj telefonicky, zabezpečovali sme predĺženie 
výpožičnej lehoty a podávali bibliografické informácie.
Poskytovali sme služby ako rešerš zdarma, pravidelne sme informovali 
o sprístupnených databázach a e-knihách na stiahnutie zdarma, vybavo-
vali sme MVS a pokračovali s nákupom nových kníh.
Najväčšiu aktivitu sme vyvíjali cez Facebook a z reakcií čitateľov vyplýva, 
že návštevnosť knižnice sa zmenila na virtuálnu. Naďalej sme zverejňovali 
regionálnu rubriku o  obciach v  okrese, informovali sme o  aktuálnych 
literárnych a  tvorivých súťažiach. Pospomínali sme na galantského 
rodáka Karola Duchoňa aj na Deň poézie. 
21. marca sme spustili “Výzvu v čase korony” v rozsahu 7 dní. Každý deň 
sme uverejnili otázku a čitatelia sa radi pridali a odpovedali. Otázky aj 
odpovede boli dvojjazyčné, a s radosťou sme skonštatovali, že sa nám 



18

podarilo zapojiť slovenských 
aj maďarských čitateľov. Medzi 
uverejnenými postami boli otázky, 
hlasovanie, možnosť pýtať sa nás 
knihovníkov. Na konci sme ocenili 
najaktívnejšiu čitateľku knihou.
Naďalej sme pokračovali v  tradícii a  každú stredu sme predstavili 
jednu obec z  galantského okresu. V  týchto postoch sme prezentovali 
regionálne knihy a tlače z danej obce a keď sa dalo, aj sme obec označili 
cez ich FB stránku. 
16. apríla sme uverejnili interview s ilustrátorom Miroslavom Regitkom, 
ktorý nedávno navštívil našu knižnicu.
20. apríla sme spustili týždenný projekt s názvom ”Nájdi ma, som tvoja 
kniha”. Každý deň sme zadali otázku ohľadom kníh, našim cieľom bolo 
inšpirovať čitateľov. 
Naše aktivity boli zamerané aj na deti a  ich rodičov: zdieľali sme súhrn 
rozprávok online, živý prenos z čítaní rozprávok, informácie o rozprávkach, 
ktoré sú zdarma sprístupnené na stiahnutie. A spomenuli sme si aj Deň Zeme.
Galantská knižnica sa otvorila 11. mája 2020 v skrátenej prevádzke a ob-
medzenom režime. Čitateľom sme chýbali. Facebookový post o našom 
otváraní sa šíril rýchlo. ☺☺☺

Katarína Lancz
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 Regionálne osobnosti: Ján Navrátil

Rodákom a  prakticky celoživotným 
obyvateľom Serede je slovenský spiso-
vateľ pre deti a  mládež Ján Navrátil. 
Narodil sa pred 85 rokmi (*13.5.1935) 
v  rodine lodníka. Pôvodným povola-
ním je stredoškolský pedagóg.
Základnú školu vychodil v  Seredi. 
V  rokoch 1949-1953 študoval na 
gymnáziu v  Galante, v  rokoch 1955-
1959 na VŠ pedagogickej v Bratislave. 
Najprv pôsobil ako učiteľ na Základ-
nej škole vo Vinohradoch nad Váhom, 
v  rokoch 1959-1961 na Strednej 
poľnohospodársko-technickej škole 
v  Šuranoch, v  rokoch 1963-1971 na 
gymnáziu v  Galante, potom sa stal 

profesionálnym spisovateľom na voľnej nohe.
Prvé básničky pre deti publikoval v  časopisoch Ohník, Zornička 
a Včielka. V jeho tvorbe je rovnocenne zastúpená poézia i próza a všetky 
kategórie mladého čitateľa. Pre najmenších čitateľov napísal básnické 
zbierky V  záhradke a  za záhradkou (1963), Cestovanie s orangutanom 
(1966), Ďuro Truľo a  figliari (1977,2013), Námorník na suchu (1980), 
Z hliny a  rosy (1983), Riekanky (1988), leporelá Medový súdok (1977), 
Kúzelník s farbičkami (1979) a Tulirodina (1988). Pre nich sú určené knihy 
rozprávok a  poviedok Kamzík a  bambus (1976), Uzlík a  Nitka (1973), 
Kvetúzik a Inovatka (1976), Belasý maják (1985), Námorník Kapko Dierka 
(2004), Maličká básnička (2007), Čauko bengoši (2009), Vodník Venček 
(2010), Prvák z najmenšej lavice (2002, 2019). Z presnejšieho žánrového 
zaradenia sa vymyká súbor básní v próze Najmenší kolotoč sveta (1983), 
encyklopédia pre najmenších čitateľov o  svete s  názvom Pramienok 
(1983). 
Tvorba pre staršie a dospievajúce deti je zbierka poézie Diskotéka L (1983), 
Čiarky na dlani (1989), zbierka poviedok Plachetnica Nonsens (1967) 
a  novela Len srdce prvej veľkosti (1970), chlapčenské a  dobrodružné 
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romány Žltý mustang (1977), Lampáš 
malého plavčíka (1980), Guľatá kocka 
(1985), Kráľ s gitarou (1988), dievčenský 
román Klub Lucia (1995) a niektoré iné. 
Z bohatej televíznej a rozhlasovej tvorby 
– je autorom mnohých televíznych 
animovaných i  bábkových seriálov 
a  rozprávok – pre deti zaznamenajme 
aspoň televízny seriál Trampota 
Budzogáňa, zbojníckeho kapitána 
(1972-1975), Rachotílkovia (1978) 
a  Figliari (1979). Rozprávkové hry pre 
rozhlas Klobúčiky a  Pesnička pre sovy 
(obe 1968), rozprávkovú veselohru 
pre divadlo Kapitán Budzogáň (1975), 
Diskokráľ (1992), Cirkus Muzikus 
(1996). Napísal aj filmové scenáre 
Lampáš malého plavčíka (1985) a Žaby 
a iné ryby (1988).
Mnohé diela Jána Navrátila boli vydané 
v elektronickej a audiovizuálnej podobe, 
dokonca aj v  brailovom písme. Prekla-
dy jeho diel vyšli v češtine a v poľštine. 
Ján Navrátil je nositeľom viacerých 
domácich a zahraničných ocenení.
Bohatú literárnu činnosť spiso-
vateľa zdokumentovala naša knižnica 
v nasledujúcich bibliografiách: 
Ján Navrátil: personálna bibliografia 
spisovateľa pre deti a  mládež / Zost. 
Anna Jonásová. - Galanta : Okresná 
knižnica v Galante, 1985. – 41 s.
Ján Navrátil: personálna bibliografia 
/ Zost. Judita Kontárová. – Galanta : 
Galantská knižnica, 2005. – Nestr., 185 zázn. – ISBN 80-89097-10-3

Spracovala: Mgr. Judita Kontárová
Foto: internet a archív GK
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Edičná činnosť knižnice za rok 2019

Edičná činnosť Galantskej knižnice bola aj v roku 2019 rôznorodá a bo-
hatá : z našej edičnej dielne vyšli rôzne publikácie ako bibliografie, bib-
liografické letáky, odborné časopisy a  detské literárne časopisy, či už 
v klasickej tlačovej alebo elektronickej podobe. Spolu bolo zostavených 
15 dokumentov.

Bibliografie

✽ Vlastivedné múzeum v Galante: 2009-2019: regionálna bibliogra-
fia / Zost. Judita Kontárová. – Galanta : Galantská knižnica, 2019. -114 s., 
388 zázn. – ISBN 978-80-89097-38-8 
Súpis mapuje vývoj a činnosť Vlastivedného múzea v Galante za uply-
nulých desať rokov. Nadväzuje na predošlé bibliografie Vlastivedné 
múzeum v  Galante (1999) a  40 rokov Vlastivedného múzea v  Galante 
(2009). Boli do nej zaradené monografie, zborníky, brožúry, informačné 
letáky, state zo zborníkov, články z odborných časopisov, regionálnych 
novín a  časopisov. Celkový počet záznamov: 388. Obsahuje menný, 
predmetový aj zemepisný register. Bola vydaná k polstoročiu založenia 
múzea.
✽ Vodné mlyny v okrese Galanta: regionálna bibliografia / Zost. Judita 
Kontárová. – Galanta : Galantská knižnica, 2019. – 52 s., 169 zázn. – ISBN 
978-80-89097-37-1
Bibliografia o  unikátnych kultúrnych pamiatkach – vodných mlynoch 
v okrese Galanta: v Jelke, v Tomášikove a v Hoste. Boli do nej zaradené 
monografie, zborníky, brožúry, informačné letáky, state zo zborníkov, 
články z  odborných časopisov, regionálnych novín a  časopisov, 
kalendárov a  pohľadníc o  histórii, súčasnom stave, pamiatkovej 
starostlivosti a ich využitia v cestovnom ruchu. Celkový počet záznamov: 
169. Orientáciu uľahčuje menný a predmetový register. 

✽ Kalendár výročí osobností okresu Galanta: 2019 / Zost. Judita 
Kontárová. – Galanta : Galantská knižnica, 2019. – Elektronický dokument. 
Dostupné na internete: 
http://www.galantskakniznica.sk/sk/regionalne-informácie/
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Nájdete v  ňom výročia narodení/úmrtí významných osobností okresu 
Galanta za rok 2019, doplnené o krátky profil. Uverejňujeme mesačne na 
web stránke knižnice. Údaje sú čerpané z Kartotéky významných osob-
ností okresu Galanta. 

✽ Zoznam periodickej tlače v Galantskej knižnici: 2019 / Zost. Zita 
Perleczká. – Galanta : Galantská knižnica, 2019. – 24 s. 
Dostupné na internete: 
http://www.galantskakniznica.sk/files/files/Zoznam%20periodickej%20
tlace%20GK%202019.pdf 

Obsahuje súpis dochádzajúcej periodickej tlače: novín a  časopisov, 
zákonov do čitárne - študovne, detských časopisov na oddelení pre deti 
a mládež, ďalej súpis regionálnej tlače v oddelení bibliografie a regionál-
nej literatúry. Radenie záznamov je abecedné, uvádza sa ISSN a ročníky 
časopisov, ktoré archivujeme. Vychádza v tlačenej aj elektronickej podo-
be. 

Bibliografické letáky 

Boli spracované pri príležitosti organizovania podujatí, besied s autormi 
alebo k významným výročiam osobností a historických udalostí Sloven-
ska.
 
✽ Kristína Baluchová: bibliografický leták / Zost. Judita Kontárová. – 
2. vyd. – Galanta : Galantská knižnica, 2019. – Skladačka
✽ Zdenka Wenzlová Švábeková: spisovateľka, podnikateľka, filantrop-
ka: bibliografický leták / Zost. Lenka Medovčíková. – Galanta : Galantská 
knižnica, 2019. – 4 s.
✽ Rôzne tváre Milana Rastislava Štefánika: bibliografický leták vydaný 
k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika / Zost. Lenka Medovčíková. – Galan-
ta : Galantská knižnica, 2019. – 4 s.
✽ Nežná revolúcia: 16.11.1989-29.12.1989: bibliografický leták / Zost. 
Zita Perleczká. – Galanta : Galantská knižnica, 2019. – 6 s.
✽ Slovenské národné povstanie: 29. august 1944: bibliografický leták 
k  75. výročiu / Zost. Zuzana Fajnorová. – Galanta : Galantská knižnica, 
2019. – Skladačka

http://
http://
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Odborné časopisy

Pre knihovníkov verejných knižníc okresu Galanta vydávame dvakrát roč-
ne metodicko-inštruktážny časopis, ktorý zostavuje Zuzana Fajnorová. 

✽ Knihovnícky obzor. – Roč. 36, č. 1 (2019), s. 24. Dostupné na inter-
nete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/
✽ Knihovnícky obzor. – Roč. 36, č. 2 (2019), s. 24. Dostupné na inter-
nete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/

Detské literárne časopisy

Sú zostavené z literárnych prác detí základných škôl okresu Galanta. Za-
radená je v nich poézia aj próza v slovenskom i maďarskom jazyku.

✽ Pod lupou / Nagyító alatt: literárny časopis detí galantského okresu 
/ A galántai járás irodalmi gyermekfolyóirata. – Roč. 11, č. 1 (2019), s. 15
Dostupné na internete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou

✽ Pod lupou / Nagyító alatt: literárny časopis detí galantského okresu 
/ A galántai járás irodalmi gyermekfolyóirata. – Roč. 11, č. 2 (2019), s. 20
Dostupné na internete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou

Mgr. Judita Kontárová

Modernizácia Obecnej knižnice v Pate

Obec Pata a  Obecná knižnica Pata v  rámci výzvy Fondu na podporu 
umenia vypracovala projekty „Nové knihy“ a  „Modernizácia obecnej 
knižnice“, v ktorých sme boli úspešní. Získali sme finančné prostriedky vo 
výške 2 500,- € na zariadenie knižnice a 1 000,- € na obnovu knižničného 
fondu.
Rekonštrukcia knižnice bola koncom roka v  plnom prúde. Čitatelia sa 
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už môžu tešiť na nové priestory a nové knihy. Staré knižné tituly boli vy-
radené a nahradené novými. Nepotrebné knihy neboli znehodnotené, 
ale ich ponúkame na ďalšie použitie. Vyradené knihy dostali svoju druhú 
šancu a sú k dispozícii v obecnej knižnici zdarma. 

Obecná knižnica Pata

Rebríček najčítanejších kníh v Galantskej knižnici 
za I. polrok 2020

Beletria pre dospelých slovenská: 
 
1.  Dán, Dominik    Nevieš dňa, nevieš hodiny
2.  Hlavatá, Dana    Nemožná
3.  Dán, Dominik    Venuša zo zátoky
4.  Silva, Daniel    Druhá žena
5.  Dán, Dominik    Uzol
6.  Keleová-Vasilková, Táňa  Tri sestry
7.  Dán, Dominik    Pochovaní zaživa
8.  Šloser, Peter    Mafiánska poprava? 
9.  Horst, Jørn Lier    Katharinin kód
10.  Karika, Jozef    Priepasť 
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Beletria pre dospelých maďarská:

1.  Candlish, Louise  Mi házunk 
2.  Alvtegen, Karin   Szégyen
3.  McInerney, Monica   Életem utazása
4.  Webb, Katherine  A rejtekhely 
5.  Gunnis, Emily    A lány a levélből
6.  Fleet, Rebecca    Múlt kölcsönbe
7.  Costeloe, Diney   A név nélküli lány
8.  Montefiore, Santa   A kastély a tengernél
9.  Lonsdale, Kerry   Minden, amit eltitkoltunk 
10.  Schepp, Emelie   Mementó 

Náučná literatúra pre dospelých:

1.  Sivák, Rudolf    Financie
2.  Harari, Yuval Noah   Sapiens
3.  Enkelmann, Nikolaus B.  Sila motivácie
4.  Armstrong, Michael   Řízení lidských zdrojů
5.  Hangoni, Tomáš   Človek - práca - nezamestnanosť 

Beletria pre deti a mládež slovenská:

1.  Horák, Jozef    Povesti spod Sitna
2.  Papp, Lisa    Magdaléna a psík z knižnice
3.  Kent, Graeme    Ezopove bájky
4.  Macurová, Katarína   Prečo nekvitneš?
5.  Kerekesová, Katarína    Mimi & Líza
6.  Petiška, Eduard    Staré grécke báje a povesti
7.  Minarik, Else Holmelund  Malý Macko
8.  Macurová, Katarína   Ako naučiť Eda lietať?
9.  Dahlin Petrus    Skôr než som prišla na svet
10.  Macurová, Katarína  Kde je tá pravá lopta?
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Beletria pre deti a mládež maďarská:

1.  Tullet, Hervé    Pötty könyv 
2.  Tullet, Hervé   Pötty játék
3.  Kinney, Jeff   Egy ropi naplója 9.
4.  Kinney, Jeff   Egy ropi naplója 12.
5.  Dániel, András   Kuflik a hóban 
6.  Bartos, Erika    Bogyó és Babóca rajzol 
7.  Dániel, András   A kuflik és a pofavágóverseny
8.  Dániel, András   A kuflik és a szélposta
9.  Dániel, András   Kuflik a föld alatt
10.  Kinney, Jeff   Egy ropi naplója 3.

Náučná literatúra pre deti a mládež:

1.  Erne, Andrea    Všetko o pirátoch
2.  Biesty, Stephen   Obrovské stroje
3.  Erne, Andrea    Repülőtér
4.      U hasičov
5.  Wechterowicz, Przemyslaw  Objím ma, prosím! 
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