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NOVÉ ŠTANDARDY PRE VEREJNÉ KNIŽNICE 

Ministerstvo kultúry SR vydalo Metodické usmernenie 
č. MK-4315/2020-110/11107 z  júla 2020 na určenie 
štandardov pre verejné knižnice, ktoré nadobudlo účinnosť 
1. 9. 2020. Podklady vypracovala Slovenská národná knižnica 
(Knižničný inštitút). Štandardy definujú podmienky, aké 
majú spĺňať verejné knižnice. Metodické usmernenie slúži na 
zabezpečenie podmienok kvalitného poskytovania knižničných 
a  informačných služieb verejnými knižnicami a  optimálne 
využívanie verejných zdrojov, poskytovaných zriaďovateľmi 
verejných knižníc: samosprávnymi krajmi, mestami a  obcami, 
alebo inými právnickými osobami. Cieľom štandardov je 
optimalizovať podmienky pre kvalitné poskytovanie knižničných 
a  informačných služieb verejnými knižnicami a  optimálne 
využívanie verejných zdrojov, poskytovaných zriaďovateľmi 
verejných knižníc na zabezpečovanie slobodného prístupu 
k informáciám a informačným zdrojom. Celé znenie nájdete:
http://www.culture.gov.sk/extdoc/8634/standard-pre-
verejne-kniznice_01092020
http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-poky-
ny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html

ŠTANDARD PRE DOBRÝ KNIŽNIČNÝ FOND

Slovenská národná knižnica v nadväznosti na Zákon č. 126/2015 
Z.z. o  knižniciach vydala metodický pokyn k  vymedzeniu 
štandardu doplňovania a  aktualizácie knižničného fondu pre 
knižnice zriaďované a prevádzkované obcami, mestami alebo 
samosprávnymi krajmi na území Slovenskej republiky. 
Štandard pre dobrý knižničný fond vychádza zo Standardu pro 
dobrý knihovní fond Českej republiky, vydaného Knihovním 
institutem Národní knihovny Praha v  roku 2019 s  aplikáciou 
na slovenskú legislatívu a  slovenské knižničné prostredie, zo 
všeobecných princípov medzinárodných odporúčaní vydaných 
Medzinárodným združením knižničných asociácií (IFLA) Smer-
nica IFLA pre služby verejných knižníc (2010), Smernica IFLA 
pre knižničné služby pre mládež (2008) a Smernice pre služby 
detských knižníc (2003). Celé znenie nájdete na stránke: 
https://www.galantskakniznica.sk, v  sekcii PRE KNIŽNICE – 
LEGISLATÍVA.
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DOTÁCIE Z FONDU NA PODPORU UMENIA
V ROKU 2020

Do dotačného programu Fondu na podporu umenia na rok 2020 sa úspešne zapojili 
aj knižnice galantského regiónu. Galantská knižnica získala finančné prostriedky na 
dva projekty:
V  podprograme 5.1.4: Akvizícia knižníc za projekt: Doplnenie knižničného fondu, 
získala Galantská knižnica 12 000 € a v podprograme 5.1.3: Podujatia, vzdelávacie 
aktivity a odborná činnosť knižníc bola úspešná žiadosť Poznanie ukryté v knihe. 
Projekt bol podporený sumou 3 500 € s povinnou spoluúčasťou 185 €. 

V rámci projektu boli do konca roku 2020 zrealizované, z dôvodu obmedzení or-
ganizovania verejných kultúrnych podujatí kvôli šíreniu koronavírusu a vyhláseniu 
núdzového stavu v SR, len niektoré z plánovaných podujatí:
- 3 besedy so spisovateľmi (Branislav Jobus, Margit Garajszki (2x)
- divadlo pre deti Pipi dlhá pančucha,
- stretnutie s ilustrátorom Miroslavom Regitkom, 
- 2 odborné prednášky Juraja Pekaroviča pre seniorov: Galanta na starých pohľad-
niciach a História známa i neznáma.
Termín realizácie zostávajúcich podujatí bol posunutý do 30. júna 2021.

V podprograme 5.1.4 Akvizícia knižníc boli úspešné aj projekty obecných a mest-
ských knižníc z nášho regiónu:
Mestská knižnica v Seredi - 3 500 €,
Mestská knižnica v Sládkovičove - 3 500 €,
Obecná knižnica Šintava – 2 500 €,
Obecná knižnica Pata – 2 000 €,
Obecná knižnica Abrahám – 1 000 €,
Obecná knižnica Šoporňa – 2 000 €,
Obecná knižnica Veľké Úľany – 2 300 €,
Obecná knižnica Trstice – 1 500 €.

Spolu z Fondu na podporu umenia získali verejné knižnice okresu Galanta na nákup 
nových kníh 30 300 €. 

Úspešným knižniciam blahoželáme a veríme, že o finančné prostriedky z Fondu na 
podporu umenia na podporu sa budú uchádzať aj v ďalších rokoch.

Mgr. Darina Kráľová
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PERSONÁLNE ZMENY V GALANTSKEJ KNIŽNICI

Rok 2020 sa niesol v znamení personálnych zmien. V prvom 
čísle Knihovníckeho obzoru v  roku 2020 sme informovali 
o zmenách v prvom polroku a teraz prinášame novinky v per-
sonálnej oblasti, ktoré sa uskutočnili v druhom polroku 2020. 
Od 1. júla nastúpila na Úsek marketingu Zuzana Mlatecová, 
venuje sa marketingovej propagácii knižnice na Facebooku, In-
stagrame a zároveň pracuje v čitárni a v študovni GK.
Zmena nastala aj na Úseku metodiky a koordinácie, v septembri 
nastúpila na úsek metodiky nová metodička Mgr. Darina 
Kráľová a  Zuzana Fajnorová z  úseku metodiky prestúpila na 
Úsek regionálnej bibliografie. 

-dk-

MODERNIZUJEME SA ...

Vedeniu knižnice i všetkým zamestnancom Galantskej knižnice 
záleží, aby sa návštevníci knižnice cítili príjemne a  stále 
modernizuje poskytované služby i vybavenie priestorov. 
Čitáreň a študovňa (na obr.) poteší svojich návštevníkov novými 
kreslami a  stoličkami, lepšiu orientáciu v  budove umožnia 
nové informačné tabule vo vstupnej hale a veľkými zmenami 
prešla aj vstupná chodba do oddelenia pre deti – nová podlaha, 
maľovka, vybavenie.
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Na budúci rok plánujeme zmodernizovať vstupnú halu budovy knižnice. Okrem 
týchto interiérových zmien Galantská knižnica sprístupnila pre svojich použí-
vateľov od 21. októbra novú službu – vrátenie kníh prostredníctvom biblioboxu a od 
novembra o službách a činnosti knižnice informuje aj nová webová stránka Galant-
skej knižnice.

-dk-
Foto: archív GK

BIBLIOBOX V GALANTSKEJ KNIŽNICI

Galantská knižnica sprístup-
nila 21. októbra 2020 pre svo-
jich používateľov novú službu 
– vrátenie kníh prostredníctvom 
biblioboxu. 
BIBLIOBOX prinesie použí-
vateľom knižnice väčší komfort 
pri vrátení vypožičaných doku-
mentov. Knihy je možné vrátiť 
nepretržite, 24 hodín denne, a to 
najmä v  čase, keď je knižnica 
z  rôznych dôvodov zatvorená: 
deň pracovného pokoja, sviatky, 
čas mimo otváracích hodín, tech-
nické príčiny – poruchy, napr. 
prerušenie dodávky elektrickej 
energie, porucha počítačového 
systému a  pod. Používatelia 
budú mať v  týchto prípadoch 
možnosť knihy, ktoré chcú vrátiť, 
hodiť do Biblioboxu a  vyhnúť 
sa tak i  prípadným sankciám za 
nedodržanie výpožičnej doby. 
Knihy im budú z konta odpísané nasledujúci pracovný deň, čo si používatelia môžu 
overiť cez on-line katalóg. 
BIBLIOBOX má viacero ochranných prvkov, ktoré zabránia jeho znehodnoteniu, vy-
kradnutiu, či poškodeniu dočasne uskladnených titulov. 
Bibliobox je umiestnený pri budove Galantskej knižnice na Mierovom námestí 4 
(vľavo od hlavného vchodu). 

-dk-
Foto: archív GK
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NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA GALANTSKEJ KNIŽNICE

Galantská knižnica neustále inovuje a  vylepšuje svoje služby a  prináša svojim 
používateľom rôzne novinky. V tomto roku okrem nového interiérového vybavenia 
čitárne, biblioboxu, má Galantská knižnica od novembra novú webovú stránku.

Na stránke nájdete všetky potrebné informácie o  knižnom fonde, ponúkaných 
službách, o činnosti knižnice a podujatiach pre všetky vekové kategórie. Novin-
kou je elektronický formulár, na ktorom majú používatelia možnosť navrhnúť 
zakúpenie knihy, ktorú by ste chceli mať v knižnici. Pozrieť si ju môžete na 
www.galantskakniznica.sk

Mgr. Darina Kráľová
Foto: archív GK

POMÁHAME ...
KNIHY PRE KNIŽNICU V ZATÍNE

„Začiatkom leta mi zavolala kolegyňa Mgr. Ildikó Kecskés z Nových Zámkov, pred-
sedníčka Spolku maďarských knihovníkov na Slovensku a  informovala sa, či sa 
zapojíme do knižnej zbierky pre Obecnú knižnicu v Zatíne“, spomína Mgr. Judita 
Kontárová. V tejto malej obci v okrese Trebišov totiž máji vyhorel kultúrny dom, 
kde bola umiestnená aj knižnica. Bola to vec, ktorá sa neodmieta. Výzvu a následne 
organizovanie knižnej zbierky inicioval už spomínaný spolok knihovníkov v part-
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nerskej spolupráci so Spolkom 
maďarských spisovateľom na 
Slovensku.
Podnet uskutočniť zbierku 
kníh sa realizoval na základe 
konzultácií so starostom obce 
Zatín, s  cieľom zozbierať 
približne 5 000 zväzkov kníh. 
Výzva pre širokú verejnosť bola 
zverejnená na sociálnych sieťach, 
v  elektronických a  printových 
médiách. Koordinátorkou pro-
jektu v  Galantskej knižnici sa 
stala Mgr. Kontárová. Pani 
Ildikó Kecskés jej obratom 
poslala všetky informácie, 
ktoré sa týkali tejto spolupráce: 
vyhlásenie o  spolupráci, časový 
harmonogram a úlohy zberných 
knižníc. „Zbierku som začala 
u  nás v  knižnici prihliadajúc 
na stav a  aktuálnosť kníh - 
z  vyradených kníh a  knižných 
darov som vyberala tie, ktoré 
zodpovedali kritériám pre 
knižničný fond malej knižnice. 
Medzitým sa ozývali ľudia 
z  okolia osobne, telefonicky 
i  mailom, ktorí ponúkali knihy, 
niekedy i svoje kompletné kniž-
nice. Dovezené knižné dary som 
prebrala, pretriedila a  napísala 
zoznam kníh podľa dopredu 
určeného formulára, ktoré 
som poslala organizátorom 
a  na základe ktorých vedenie 
spolku má pripraviť finálnu 
verziu zozbieraných kníh, ktoré 
budú doručené do obce Zatín,“ 
uviedla Mgr. Kontárová. Pred 
definitívnou uzávierkou termínu 
zbierky kníh sme dostali ďalšiu 
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ponuku od súkromnej osoby, ktorá sa v  prospech obce vzdala svojej knižnice – 
v  počte takmer 100 kníh. Z  tohto daru, ako z  celku sa vypracoval ďalší zoznam, 
ktorý sme zjednotili už s dopredu pripraveným lajstrom dokumentov určených na 
odovzdanie obci Zatín. Konečné číslo vyzbieraných kníh sa tak vyšplhalo na 243 
titulov takmer v 250 zväzkoch. Po dohode s organizátormi sa knihy mali zabaliť 
do krabíc a označiť štítkami pre ľahšiu orientáciu. Pripravené balíky kníh Galantská 
knižnica odovzdala dňa 24. septembra 2020. Odvoz daru zabezpečili organizátori. 
Veľmi sa tešíme že sme sa mohli participovať na realizácii plánu, oživiť knižnicu 
a tým trošku aj kultúrny život v obci Zatín. Organizátorom sa podarilo dosiahnuť cieľ 
a vyzbierať viac ako 5 tisíc dokumentov. Ich vynaložená námaha nebola zbytočná, 
preto im srdečne gratulujeme k úspešnej koordinácii tejto veľkolepej akcie.

Mgr. Judita Kontárová, Mgr. Zita Perleczká
Foto: archív GK

GALANTSKÁ KNIŽNICA V ČASE KORONY II

V predchádzajúcom čísle sme Vás informovali o činnosti Galantskej knižnice počas 
prvej vlny pandémie, keď bola knižnica na základe nariadenia vlády z dôvodu pre-
vencie šírenia vírusového ochorenia COVID 19, takmer dva mesiace, od 13. marca do 
11. mája 2020, zatvorená. 
Bohužiaľ sa situácia na jeseň zopakovala a od 26. októbra do 18. novembra 2020 bola 
knižnica z rovnakého dôvodu zatvorená opäť. Fyzické návštevy knižnice sa zmenili 
na virtuálne. Niektoré služby fungovali stále aj počas tohto obdobia: predĺženie 
výpožičnej doby emailom alebo telefonicky, rešeršné služby, informačné služby, 
poskytovanie bibliografických informácií a digitalizačné služby z knižničných fondov 
Galantskej knižnice. Komunikácia s  čitateľmi sa opäť preniesla do virtuálneho 
priestoru prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí. Pracovníčky knižnice 
nezaháľali (na obr.), popri vybavovaní požiadaviek čitateľov, upratovaní fondu, 
regálov a priestorov, pripravili pre používateľov aj novú službu: čitatelia si mohli 
vybrať v on-line katalógu knihy, ktoré si chceli požičať a pracovníčky knižnice im ich 
na požiadanie pripravili a po dohode vydali, samozrejme pri rešpektovaní všetkých 
hygienických nariadení. 
Výhodou oproti prvej vlny pandémie je, že počas uzatvorenia knižnice mali 
používatelia už možnosť vrátiť knihy prostredníctvom biblioboxu, ktorý sme 
tesne pred uzatvorením knižnice, 21. októbra, uviedli do prevádzky. Od 28. 
októbra do 18. novembra, kedy bola knižnica pre verejnosť zatvorená, túto službu 
využilo 172 čitateľov, ktorí prostredníctvom biblioboxu vrátili 677 kníh. Veríme, 
že sa situácia zlepší a  v  novom roku už bude knižnica fungovať v  normálnom 
režime po celý rok.

Mgr. Darina Kráľová
Foto: archív GK
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Foto: archív GK
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U V tomto čísle Vám prinášame rozhovor s významnou osobnosťou 
slovenského knihovníctva Mgr. Juditou Kontárovou, jej meno 
a  informácie o nej sú dostupné aj v prvej časti Malého slovníka 
bibliografov Slovenska (str. 94 - 96), kde sú zhromaždené in-
formácie o všetkých významných bibliografov Slovenska. 
Takmer celý profesijný život Mgr. Kontárovej je spätý s Galantskou 
knižnicou, kde pracuje od roku 1979. Počas štyroch desaťročí 
prešla takmer všetkými oddeleniami knižnice a svoju profesijnú 
dráhu zakončila na Oddelení regionálnej literatúry a bibliografie, 
kde pracuje už 26 rokov.
Viac ako 20 rokov budovala regionálnu biografickú kartotéku osob-
ností a v Galantských novinách viedla rubriku Osobnosti Galanty. 
Na webovej stránke Galantskej knižnice uverejňuje aj výročia osob-
ností galantského okresu. Zostavuje a  vydáva bibliografie rôzne-
ho zamerania – tematické, personálne, regionálne. Publikuje v re-
gionálnej aj odbornej tlači, kde prezentuje región Galanta. Spracúva 
regionálne články do celoslovenskej databázy v  knižničnom sys-
téme Virtua. Starostlivo sa stará o  fond regionálnej literatúry 
Galantskej knižnice. Za bohatú bibliografickú činnosť jej primátor 
mesta Galanta v  roku 2013 udelil „Ďakovný list mesta Galanta“ 
a v roku 2014 od predsedu Trnavského samosprávneho kraja dos-
tala ocenenie za zásluhy v  oblasti knihovníckej a  bibliografickej 
práce: Pamätnú medailu predsedu TTSK. V minulom roku prevzala 
ocenenie od Spolku maďarských knihovníkov na Slovensku. 

„Aké boli Vaše knihovnícke začiatky?“
Po absolvovaní denného nadstavbového štúdia na Strednej 
knihovníckej škole v  Bratislave som plnila mamičkovské 

povinnosti. Pracovať som začala v  roku 1978, ako kni-
hovníčka v  Technickej knižnici n. p. Duslo Šaľa. Po 

ročnom pôsobení sa uvoľnilo miesto v  Okresnej 
knižnici v Galante, kde som nastúpila na oddelenie 
akvizície. No a odvtedy som tu v knižnici.

„Čo Vás ovplyvnilo v  rozhodnutí venovať sa 
knihovníckej profesii?“

Rada čítam. Od detstva ma rodičia vied-
li k  čítaniu. Ešte ako dieťa som sa stala 

čitateľkou Okresnej ľudovej knižnice 
v Galante a som ňou dodnes.

„Vybrala by ste si tento odbor zno-
vu?“
Už by som pouvažovala. Je to síce 
pekné povolanie, ktoré ma napĺňa, 
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ale chýba patričné spoločenské a finančné ohodnotenie.

„V  ktorých knižniciach ste pracovali a  čomu ste sa venovali počas Vašej 
dlhoročnej kariéry?“
Na začiatku rozhovoru som už spomínala na moje krátke pôsobenie v  knižnici 
v  Dusle. Galantská knižnica je moje druhé pracovisko. Za tie roky som prešla 
všetkými oddeleniami knižnice, nakoniec som zakotvila na oddelení bibliografie 
a  regionálnej literatúry. Tu môžem najviac využiť poznatky z  vysokoškolského 
štúdia z odboru muzeológie, absolvované diaľkovo. Čomu som sa venovala počas 
kariéry? Všeličomu: bola som dlhoročnou členkou výboru závodného výboru 
odborov, z toho takmer tridsať rokov jeho predsedníčkou. Som takisto dlhoročnou 
členkou výboru mestskej organizácie Csemadoku v Galante, zakladajúcou členkou 
Spolku maďarských knihovníkov na Slovensku. Okrem toho sa venujem v menšej 
miere prednáškovej a prekladateľskej činnosti. Možno som niečo vynechala.

„Zostavili ste veľa bibliografií. Ktorú si najviac ceníte?“
Tých bibliografií bolo naozaj neúrekom, ťažko niektorú vyzdvihnúť. Milšie mi boli 
tie témy, ktoré ma zaujali a  som si mohla sama vybrať. Pravidelne zostavujeme 
bibliografie o  maďarskom hudobnom skladateľovi Zoltánovi Kodályovi, čestnom 
občanovi Galanty, o činnosti fotoklubu a múzea v Galante. Najväčšia publicita sa 
dostala personálnej bibliografii o nestorovi slovenskej speleológie Jánovi Majkovi, 
rodákovi z Dolnej Stredy. Bola predstavená na vernisáži a súčasťou výstavy o ňom 
v Mestskom múzeu v Seredi a následne v Múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva 
v Liptovskom Mikuláši. V súčasnosti zostavujem bibliografie k 70. výročiu založenia 
našej knižnice, budú to súpisy edičnej činnosti a článkov.

„Aké knihy by podľa Vás mal prečítať každý človek?“
Všetky tie, ktoré ho zaujmú. Téma, ktorá nezaujme, nie je čítanie ale trápenie. 
Čítanie má byť zážitkom.

„Čo momentálne čítate, resp. ktorá kniha Vás v poslednej dobe zaujala?“
Momentálne mám rozčítanú severskú detektívku, ale čítam všetko: od ženských 
románov cez slovenskú a maďarskú beletriu až po náučnú literatúru. Ale už som 
sa naučila položiť knihu, ktorá mi nič nehovorí. Naposledy ma veľmi zaujal ruský 
román od Pasternaka Doktor Živago, ktorý som čítala už druhýkrát.

„Aké sú Vaše ďalšie plány?“
Nakoľko som už na dôchodku, dlhodobé pracovné plány už nerobím. Teším sa na 
oslavy 70. výročia založenia knižnice na budúci rok a na pár pekných bibliografií.

Ďakujem za rozhovor a  prajem Vám za celý kolektív Galantskej knižnice pevné 
zdravie a veľa tvorivých síl pri zostavovaní ďalších bibliografií.
Za štyri desaťročia tvorivo odpracovaných rokov v knihovníctve si zaslúžite našu 
pozornosť a úprimne poďakovanie za Vašu prácu.

Mgr. Darina Kráľová
Foto: archív GK
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PREDNÁŠKA – HISTÓRIA ZNÁMA I NEZNÁMA

V  polovici júla 2020 sme sa vybrali do Domova dôchodcov 
Patria v Galante. Juraj Pekarovič nás „zaviedol“ do nedávnej 
histórie nášho mesta. Staršie ročníky si pamätali Galan-
tu, ktorú sledovali na prednáške prostredníctvom starých 
pohľadníc.
Výklad odborníka na slovo vzatého bol veľmi pestrý. Projekciou 
ukázal aj vzácne fotografie Galanty, ako ju už neuvidíme. 
Návštevníci sa mohli dozvedieť ako mesto vyzeralo pred 
desiatkami rokov, ale aj to, aké obyvateľstvo patrilo medzi 
prvé na území dnešnej Galanty. 
Juraj Pekarovič sa narodil v Galante a od mladosti sa zaují-
mal o históriu mesta, dlhé roky písal i kroniku mesta. Zostavil 
kalendáre s  reprodukovanými historickými pohľadnicami 
vydanými pri výročiach mesta a  publikoval články o  histórii 
mesta v odbornej tlači. Svoju zberateľskú činnosť upriamuje 
na dokumenty, ktoré sa priamo viažu k histórii Galanty. Jeho 
rozsiahla zbierka pohľadníc viedla k vydaniu už spomenutej 
knihe Galanta na starých pohľadniciach. 
Podujatie a  projekt s  názvom „Poznanie ukryté v  knihe“ 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný 
partner projektu. 

Zuzana Mlatecová 
Foto: archív GK
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BESEDA SO SPISOVATEĽOM BRANISLAVOM JOBUSOM

Dňa 10.7.2020 sa 
vďaka Fondu na pod-
poru umenia na ná-
dvorí Neogotického 
kaštieľa v  Galante 
uskutočnilo stretnutie 
so spisovateľom a hu-
dobníkom Branisla-
vom Jobusom.
V  príjemnej atmos-
fére letného večera 
predstavil hlavne det-
skému publiku svoje 
knihy. Ku každej vy-
rozprával príbeh ako 
vznikla, ktoré boli 
samozrejme tak, ako 
je to u  neho zvykom, 

vtipné, čo sa veľmi páčilo tak detskému ako aj dospelému publiku. Rozprávanie 
spestril skladbami so svojho repertoáru. Na záver pre záujemcov podpísal knihy.
Branislav Jobus je slovenský spevák, hudobník, spisovateľ a  zakladateľ hudob-
ného festivalu Vrbovské vetry. Moderuje festival Pohoda, Trutnov, Beseda u bigbí-
tu a rôzne iné hudobné festivaly a akcie pre deti. Je spoluzakladateľom hudobnej 
skupiny Vrbovskí vítazi. Pre deti robí besedy o svojich knihách po celom Slovensku.

Angelika Biróová 
Foto: archív GK 

BESEDY SO SPISOVATEĽKOU 
MARGIT GARAJSZKI

Galantská knižnica sa každoročne podieľa na organizovaní podujatí pre Centrum 
voľného času Spektrum, konkrétne pre účastníkov letného tábora. Keďže to situá-
cia dovolila a letný tábor sa organizoval, boli sme veľmi radi, že naše pozvanie pri-
jala charizmatická a talentovaná spisovateľka Margit Garajszki.
Besedovali sme s ňou dvakrát v rámci leta, a vždy keď k nám autorka známej knihy 
Bobuľa zavíta, sme nadšení zo stretnutia s ňou. 
Margit Garajszki je jedna z  tých autoriek, ktoré sa vedia prihovoriť deťom veľmi 
prirodzene a zároveň pútavo. Porozprávala nám o tom ako vznikali jej knihy a tiež 
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sme si vypočuli úryvky z nich. 
Margit Garajszki k nám už viackrát pricestova-
la z Budapešti kde žije a tvorí. Okrem toho, že 
píše, sama si knihy aj prekladá. V prípade Bobule 
nám dokonca prezradila, že si dovolila v maďar-
skom preklade niečo málo prispôsobiť. Má za 
sebou štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského odbor slovenský jazyk a literatúra 
a tiež píše recenzie a divadelné kritiky v oboch 
jazykoch. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia, hlavný partner projektu.

Zuzana Mlatecová
Foto: archív GK 

STRETNUTIE S ILUSTRÁTOROM MIROSLAVOM REGITKOM

V   auguste sa v  Mestskom par-
ku v  Galante na nádvorí Ne-
ogotického kaštieľa uskutočnilo 
stretnutie detí s  ilustrátorom Mi-
roslavom Regitkom. Na začiatku 
deťom porozprával o  tom, ako sa 
stal ilustrátorom, ako kreslí a ilus-
truje knihy a  ako vzniká časopis 
Fifík. Stretnutie bolo netradičné 
aj v tom, že na tomto podujatí pre 
deti nekreslil iba ilustrátor ale deti 
v tvorivej dielni kreslili spolu s ním. 
Najprv ilustrátor nakreslil obrázok 
na základe 3 indícií detí a  potom 

kreslili deti, pričom im v ich tvorbe pomáhal. Ukázal im jednoduché triky napr. ako 
kresliť postavy v pohybe. 
Miroslav Regitko je grafik a  ilustrátor. Ilustroval viacero detských kníh. Medzi 
najvýznamnejšie patria: Kráľovná krásy, O malom obrovi, Brata musíš poslúchať, 
Detektív očko a  jeho príbehy, Očko špehúň, Mám radšej Beatles. Od roku 1990 
ilustruje časopis Fifík. Žije a tvorí v Šali. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Angelika Biróová 
Foto: archív GK 



17

DIVADIELKO PRE DETI: PIPI DLHÁ PANČUCHA

Súčasťou projektu 
Mestského kultúrne-
ho strediska „Hudob-
né piatky v  Galante“ 
sa stala aj Galantská 
knižnica. V  spolupráci 
s  divadielkom pre deti 
sme zorganizovali podu-
jatie pod názvom Pipi 
dlhá pančucha, ktoré 
sa konalo na nádvorí 
Neogotického kaštieľa 
v  letný piatkový pod-
večer 31. júla 2020. Di-
vadlo s  interaktívnymi 
prvkami pre malé ale 

i väčšie deti prilákalo publikum zo širokého okolia. Hlavnej úlohy sa zhostila Petra 
Sabová a  podľa reakcií publika to zvládla podľa očakávaní a  vyslúžila si spolu so 
svojimi kolegami veľký potlesk. Počas celého prestavenia nebola núdza o piesne, 
hudbu a nesmel chýbať tiež tanec. Na ten záverečný sa pridali k Pipi a jej kamarátom 
aj deti. Za to, že môže deťom prinášať príbehy a dobrodružstvá knižných postáv aj 
touto formou, vďačíme Fondu na podporu umenia, hlavnému partnerovi, ktorý pro-
jekt podporil z verejných zdrojov.

Zuzana Mlatecová
Foto: archív GK

GALANTA NA STARÝCH POHĽADNICIACH

V  priestoroch Patrie – domova dôchodcov v  Galante, sa 11. septembra 2020 
uskutočnila beseda s Jurajom Pekarovičom, autorom publikácie Galanta na starých 
pohľadniciach. Autor klientom zariadenia premietal prezentáciu starých fotografií 
– pohľadníc Galanty, rozprával príbehy jednotlivých rodín, ktoré žili v Galante, ich 
zvyky, obchodný, spoločenský život Galanty a  život mesta v  prvej polovici 20. 
storočia. Beseda sa uskutočnila vďaka podpore Fondu na podporu umenia.
Kniha Galanta na starých pohľadniciach vyšla v roku 2018 v slovenskom a maďar-
skom jazyku.

Angelika Biróová 
Foto: archív GK 
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ZA PhDr. JANKOU ÁGHOVOU ...

S  veľkým zármutkom 
sme prijali smutnú správu 
o  úmrtí významnej 
osobnosti slovenského 
knihovníctva, dlhoročnej 
kolegyne a  bývalej ria-
diteľky Knižnice Juraja 
Fándlyho v Trnave, PhDr. 
Janky Ághovej, ktorá nás 
opustila v júli 2020.
Absolventka Katedry kni-
hovedy a  vedeckých in-
formácií FFUK Bratislava 
s a  s ta l a  r i a d i te ľ ko u
Okresnej ľudovej kniž-
nice v Trnave v roku 1972 
a  počas nasledujúcich 
tridsiatich rokov svojho 

pôsobenia vo funkcii významne ovplyvnila smerovanie nielen 
trnavskej knižnice, ale aj knihovníctva v celoslovenskom kon-
texte.
PhDr. Janka Ághová venovala čitateľom svoj čas, energiu a od-
borné znalosti, kolegom kvalifikované vedenie a ľudský prístup.
Jej angažovanie v  celoslovenských knihovníckych spolkoch 
bolo vyvrcholením jej knihovníckeho pôsobenia.
V roku 2001 odišla PhDr. Janka Ághová po tridsaťročnom pôso-
bení na zaslúžený odpočinok. Aj potom však cennými radami 
pomáhala mladším kolegyniam napĺňať hlavné krédo knihovní-
ka – poskytnúť to najlepšie návštevníkovi a čitateľovi knižnice.
Majestát smrti si nevyberá. Dotĺklo srdce skvelého človeka. 
V  týchto, najmä pre rodinu tak smutných chvíľach, sa ťažko 
hľadajú slová útechy. Odišla žena, no výsledky práce zostávajú, 
v našich srdciach ostane navždy.

Česť jej pamiatke

www.kniznicatrnava.sk
Foto: archív KJF v Trnave
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BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

V roku 2020 oslávili životné jubileum naše kolegyne 

 
Katarína Bedečová, Galantská knižnica

Viera Černá, Mestská knižnica Sereď 

Mária Hercegová, Obecná knižnica Pata

Mgr. Yveta Kayserová, Mestská knižnica Sereď

Milým kolegyniam prajeme veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom i pracov-
nom živote.
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NAJČÍTANEJŠIE KNIHY V GALANTSKEJ KNIŽNICI
ZA II. POLROK 2020 

Beletria pre dospelých slovenská:
 
1.  Dán, Dominik   Klbko zmijí
2. Horst, Jørn Lier  Keď sa more upokojí
3. Havranová, Ivana  Sama v dome
4. Flood, Helene   Terapeutka
5. Grisham, John   Bar u kohúta
6. Rilay, Lucinda   Búrková sestra
7. Escobar Mario    Osvienčimská uspávanka
8. Bryndza, Robert  Chladnokrvne
9. Rilay, Lucind   Tieňová sestra
10. Klassen, Julie   Tichá guvernantka

Beletria pre dospelých maďarská:

1.  Gunnis, Emily   A lány a levélből
2. Webb, Katherine  A rejtekhely
3. McInerney, Monica  Életem utazása
4. Croft, Kathryn   A nö, aki máshol ébredt
5. Cleeton, Chanel  Mikor elhagytuk Kubát
6. Shipman, Viola  Az emlékkarkötö
7. Candlish, Louise   Mi házunk
8. Harris, Anstey    Au revoir á Paris
9. Adler-Olsen, Jussi   Fácángyilkosok
10. Montefiore, Santa  A kastély a tengernél

Náučná literatúra pre dospelých:

1.  Bakošová, Zlatica   Sociálna pedagogika
2. Rotgers, Frederick  Léčba drogových závislostí
3. Škodáček, Igor   Psychologia osobnosti
4. Chrenková, Edita   Magyar-szlovák kéziszótár
5. Lowe, Shirley    Superbabka 21. storočia

Beletria pre deti a mládež slovenská:

1.  Kinney, Jeff    Denník odvážneho bojka
2. Tullet, Hervé    Knižka
3. Papp, Lisa   Magdaléna a psík z knižnice
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4. Schneider, Liane   Terka dostane mačiatko
5. Macurová, Katarína   Kde je tá pravá lopta?
6. Macurová, Katarína   Lily a Momo
7. Sofokles    Antigona
8. Macurová, Katarína  Ako naučiť Eda lietať?
9. Dobšinský, Pavol   Trojruža
10. Silverstein, Shel  Strom, ktorý dáva

Beletria pre deti a mládež maďarská:

1.  Tullet, Hervé    Pötty könyv
2. Rowling, J. K.   Harry Potter és az elátkozott gyemek
3. Rowlinf, J. K.   Harry Potterés az azbakani fogoly
4. Kinney, Jeff    Egy ropi naplója
5. Dániel, András   Kuflik a hóban
6. Rowling, J. K.    Legendás állatok és megfigyelésuk
7. Black, Holly    Magisztérium
8. Schneider, Liane  Bori és az évszakok
9. Bartos, Erika   Bagyó és Babóca énekel
10. Illyés, Gyula    Hetvenhét magyar népmese

Náučná literatúra pre deti a mládež:

1.  Biesty, Stephen   Obrovské stroje
2. Daynes, Katie   Čo sú bacily
3. Nielsen, Sabine   Moje vozidlá
4. Erne, Andrea   Všetko o pirátoch
5. Nieländer, Peter   Jön a kukásautó
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