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KOMENTÁR K ROČNÉMU VÝKAZU O ČINNOSTI 
VEREJNÝCH KNIŽNÍC OKRESU GALANTA 
ZA ROK 2021

Počet obcí:    36
Počet obyvateľov okresu:  95 027 (k 31. 12. 2021)
Počet obyvateľov okresného mesta: 15 098 (k 31. 12. 2021)

Z celkového počtu obcí v okrese Galanta (36) nemá vlastnú knižnicu 
11 obcí. 
Pri analýze je používaný celkový počet obyvateľov okresu Galanta 
(vrátane tých obcí, ktoré knižnicu nemajú, kde knižnica stagnovala 
alebo bola zrušená). Počet obyvateľov v  obciach, v  ktorých v  roku 
2021 knižnica fungovala, je 79 739 (k 31. 12. 2021).  
Ročné výkazy sa spracovávali v  elektronickej forme. Každá knižni-
ca, 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 a  elektronickou poštou. Osobné návštevy 
sa z  dôvodu pandémie nemohli realizovať. Obecné knižnice údaje 
o svojej činnosti vyplňovali v skrátenej verzii štatistického formulára 
– Prehľad o  činnosti knižnice za rok 2021, ktorá pre potreby re-
gionálnych štatistík vyhovuje.

1.  Sieť knižníc   

V roku 2021 v okrese Galanta poskytovalo knižničné služby pre svo-
jich čitateľov 25 verejných knižníc.

Knižnice spolu     25
z toho 
Regionálne knižnice    1+1 pobočka
Mestské knižnice    2
Obecné s profesionálnymi pracovníkmi  2
Obecné s neprofesionálnymi pracovníkmi 20
z toho
stagnujúce     3
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V  roku 2021 stagnovali v  galantskom okrese 3 knižnice: Obecná knižnica v  Dol-
nom Chotári, Obecná knižnica v Pustých Úľanoch  a Obecná knižnica v Košútoch. 
Knižnice nemajú vhodné priestory pre svoju činnosť a neposkytujú žiadne služby. 
Služby z dôvodu rekonštrukcie a pandémie neposkytovali obecné knižnice v Kajali, 
Matúškove, Váhovciach a Čiernej Vode. V roku 2021 neukončila svoju činnosť žiad-
na knižnica.

2.  Knižničný fond

V roku 2021 verejné knižnice v okrese Galanta získali 46 195 knižničných jednotiek 
(-667); z toho bolo kúpou získaných 3 615 (-280) kn. j. a darom 1 004 (-387) kn. j., vy-
radených bolo 7 564 kn. j., najviac vyradila zo svojho fondu Galantská knižnica (2 218).
Do grantového programu Fondu na podporu umenia sa v roku 2021 zapojilo šesť 
knižníc a spolu verejné knižnice v okrese Galanta získali 18 300 €. 
Galantská knižnica sa zapojila aj do grantového programu Fondu na podporu 
kultúry národnostných menšín, ale projekt nebol podporený. Galantská knižnica 
získala aj dotáciu od Mesta Galanta vo výške 1 300 €. 
Na nákup knižničného fondu bola v  galantskom okrese v  roku 2021 vynaložená 
celková suma 39 513,00 €, čo je v porovnaní s rokom 2020 o 37 596,69 € viac. 
Dôsledkom určitej stagnácie knižníc z dôvodu pandémie malo v roku 2021 nulový 
prírastok do fondu (či už kúpou alebo darom) až šesť knižníc (mimo stagnujúcich). 
Úbytok knižničných jednotiek vo všetkých verejných knižniciach v okrese Galanta 
v roku 2020 bol 7 564 kn. jednotiek, čo je o 3 883 kn.j. viac, ako v roku 2021.

3.  Výpožičky 

V roku 2021 bolo zrealizovaných v knižniciach galantského okresu spolu 111 877 
výpožičiek, čo je o  29 447 výpožičiek menej ako v  roku 2020. Priemerný počet 
výpožičiek v roku 2021 na jedného obyvateľa okresu Galanta bol 1,4 (-0,1). 

4.  Čitatelia

V roku 2021 bolo zaregistrovaných vo všetkých typoch knižníc galantského okresu 
spolu 3 581 aktívnych používateľov (-1 048), čo predstavuje 4,49 % (-0,43 %) 
z  celkového počtu obyvateľov okresu. Detí do 15 rokov bolo zaregistrovaných 
1 543, čo je o 288 menej ako v roku 2020.Knižnice v okrese Galanta v roku 2021 
zaznamenali 102 424 fyzických návštevníkov, čo je o 3 296 návštevníkov viac ako 
v roku 2020. 
Internet pre verejnosť použilo vo všetkých typoch knižníc v  galantskom okrese 
516 (-565) používateľov. Záujem o túto službu je síce čoraz nižší, internetové pripo-
jenie je už štandardom v takmer každej domácnosti, ale výrazný pokles spôsobilo aj 
zatvorenie knižníc počas pandémie.
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5.  Ďalšie činnosti

Dôsledkom pandémie bol v  roku 2021 aj výrazný pokles podujatí, knižnice 
v okrese Galanta pripravili a zrealizovali spolu 108 (-43) vzdelávacích a kultúrno-
spoločenských podujatí. Z toho bolo 28 (-35) hodín informačnej výchovy. Galantská 
knižnica pre čitateľov a  používateľov zorganizovala 33 (-14) podujatí, mestské 
knižnice 50 (-19), profesionalizované knižnice 10 (-1) a neprofesionalizované 15 (-1).
V rámci metodickej činnosti bolo uskutočnených 19 (+12) metodických návštev.
Edičnú činnosť v galantskom okrese realizuje iba Galantská knižnica, ktorá v roku 
2021 vydala 10 publikácií rôzneho druhu.

6.  Informačné technológie

Počet PC v  knižniciach v  roku 2021 s  pripojením na internet a  s  prístupom pre 
verejnosť bolo 17 počítačov (-4), WiFi pripojenie vo svojich priestoroch ponúka 
pre verejnosť 9 knižníc (+2). Vlastnú 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 9 knižníc (+1), väčšinou na stránke obce alebo mesta. 
On-line katalóg majú dve knižnice – Galantská knižnica a Mestská knižnica Sereď. 

7.  Zamestnanci a hospodárenie  

V  roku 2021 bol počet zamestnancov vykonávajúcich knihovnícku činnosť vo 
verejných knižniciach v okrese Galanta 21 (-3,58) a 7 pracovníkov (-3) vykonávalo 
knihovnícke činnosti na dohodu.
V roku 2021 boli v knižniciach galantského okresu vynaložené náklady na hlavnú 
činnosť v celkovej sume 550 050 €, čo je o 47 340 € viac ako v roku 2021. V rámci 
darov a  grantov získalo 5 knižníc celkovo 20 870 €, čo je o  15 281 € menej ako 
v roku 2021. Z celkovej sumy 18 300 € získali knižnice z Fondu na podporu umenia 
a 1 300 € z dotácie Mesta Galanta. 
Na nákup knižničného fondu bolo vynaložených 39 513 €, čo je o 3 759,69 € viac 
ako v roku 2020.
V okrese Galanta boli v roku 2021 tri stagnujúce knižnice, z toho 1 knižnica (Obecná 
knižnica v Pustých Úľanoch) nemá vhodné priestory na prevádzku od 15. 7. 2016. 
Celý rok 2021 bol opäť poznamenaný pandémiou, knižnice boli v  dôsledku pan-
demických opatrení niekoľko mesiacov úplne zatvorené, resp. pracovali v   inom 
režime, mnohé, najmä obecné knižnice stagnovali. Tieto okolnosti sa premietli aj do 
štatistických výsledkov v roku 2021: bol zaznamenaný pokles v počte výpožičiek, 
aktívnych čitateľov, návštevníkov i podujatí. 
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V roku 2021 sa grantovej schémy Fondu na podporu umenia zapojilo z dôvodu pan-
démie menej knižníc. Veríme, že po zlepšení situácie sa knižnice budú opäť aktívne 
zapájať a okrem nových kníh si vďaka úspešným projektom zmodernizujú interiér 
knižníc. 
Spracované na základe podkladov verejných knižníc Štatistické údaje o obecnej/
mestskej knižnici za rok 2021 pre potreby hodnotenia štandardov pre verejné 
knižnice a spracovania analýz.

Mgr. Darina Kráľová, Galantská knižnica  

DOTÁCIE Z FONDU NA PODPORU UMENIA V ROKU 2022

Do dotačného programu Fondu na podporu umenia na rok 2022 sa úspešne zapojili 
aj knižnice galantského regiónu. Galantská knižnica získala finančné prostriedky na 
tri projekty: 
V  podprograme 5.1.2: Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra bola 
úspešná žiadosť „Modernizácia mobiliáru knižnice”. Projekt bol podporený su-
mou 6 000 €.
Obecná knižnica Pata získala za projekt „Modernizácia obecnej knižnice” na re-
alizáciu 2 000 €
V  podprograme 5.1.3: Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc 
bola úspešná žiadosť „Poznanie ukryté v  knihách”. Projekt bol podporený su-
mou 4 500 €.
V  podprograme 5.1.4: Akvizícia knižníc získala Galantská knižnica na projekt 
„Kniha - najlepší zdroj poznania” 5 300 € na nákup kníh.
Projekty podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

-dk-
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AKO SME OSLÁVILI 70. VÝROČIE ZALOŽENIA 
GALANTSKEJ KNIŽNICE

V rokoch 2021 a 2022 sme si pri-
pomenuli 70. výročie Galantskej 
knižnice. Na úvod treba pove-
dať, že presný dátum založenia 
knižnice nevieme. Vieme však, že 
po vzniku Československej re-
publiky bol v roku 1919 vydaný zá-
kon č. 430 „o  veřejných knihov-
nách obecních“, v  ktorom sa ho-
vorí, že v každej obci má byť zria-
dená obecná knižnica. O niekoľko 
rokov, podľa zápisnice obecného 
zastupiteľstva z  28. marca 1924, 
zriadila obec Galanta od 1. januára 
1925 v  obecnom dome knižnicu 
s  maďarským a  československým 
oddelením. Priamy predchodca 
Galantskej knižnice je Okresná 
ľudová knižnica v  Galante, ktorej 
vznik sa datuje od roku 1951, keď 
bol vydaný výnos Povereníctva in-
formácií a osvety č. 644/1951-S/2 
z  30. marca 1951, uverejneného 
v  Sbierke obežníkov pre KNV 
roč. III, číslo 23. Na základe toh-
to výnosu – obežníka sa mala na 
Slovensku zriadiť pevná sieť ľu-
dových knižníc, pričom hlavnú rolu 

mali zohrávať predovšetkým okresné knižnice. Podľa zachovaných 
dokumentov Okresný národný výbor ku koncu roku 1951 evidoval 
okresnú ľudovú knižnicu, preto sa rok 1951 považuje za rok vzniku 
okresnej knižnice v Galante. 
Verejnosti knižnica toto výročie pripomínala počas roku 2021 roku 
rôznymi spôsobmi: počas celého roku 2021 boli na oknách knižnice 
samolepky s textom informujúcim o výročí, vydali sme propagačné 
dokumenty o činnosti knižnice, zborník „70 rokov Galantskej kniž-
nice“, článkovú bibliografiu „Galantská knižnica v tlači“, výberovú 
bibliografiu „Bibliografia edičnej činnosti Galantskej knižnice“ 
a špeciálne číslo časopisu „Pod Lupou – Nagyító alatt” - výber naj-
lepších prác časopisu pre deti od jeho začiatkov v  roku 2006 
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až do roku 2021. Na webovej stránke knižnice i  na sociálnej sieti Facebook sme 
uverejňovali seriál „História a zaujímavosti zo zákulisia GK od jej vzniku až po 
súčasnosť“. 
Knižnica sa svojím programom pripomínajúcim 70. výročie knižnice zúčastnila aj 
letných hudobných piatkov, organizovaných Mestským kultúrnym strediskom 
Galanta v parku na nádvorí Neogotického kaštieľa v Galante. Náš program pre deti 
aj dospelých sa uskutočnil 30. júla 2021 a pozostával z divadelného predstavenia 
Potulná Peťka, koncertu skupiny Growe Train a  predstavenia tvorby regionálnej 
spisovateľky, bibliografky a bývalej pracovníčky knižnice Anny Jónásovej. Účastní-
ci si mohli zobrať propagačné letáky knižnice, cukríky i  lízatká s  logom knižnice, 
a detičky dostali balóniky s logom knižnice.
Knižnica mala prvých gratulantov už v  roku 2021, v  januári poslal blahoprajný 
list podpredseda vlády SR Gábor Grendel a v júli 2021 bola knižnici udelená Cena 
primátora Mesta Galanta.
Akousi pomyselnou bodkou za týmito aktivitami bola slávnostná akadémia, ktorá 
sa uskutočnila 5. apríla 2022. Z dôvodov protipandemických opatrení sa nemohla 
uskutočniť v roku 2021.
Slávnostná akadémia sa usku-
točnila v  priestoroch Vlas-
tivedného múzea v  Galante. 
Zúčastnilo sa jej cca 80 hostí, 
ktorí pozostávali z bývalých aj 
súčasných pracovníkov kniž-
nice, poslancov Trnavského 
samosprávneho kraja (TTSK), 
poslancov Mesta Galanta, ria-
diteľov regionálnych knižníc 
TTSK a  vedúcich mestských 
a  obecných knižníc galant-
ského okresu, riaditeľov kul-
túrnych a vzdelávacích inšti-
túcií v  meste a  partnerských 
inštitúcií. 
Pozvanie prijal župan TTSK Jozef Viskupič, podpredseda TTSK József Berényi, 
riaditeľ Odboru kultúry a športu TTSK Peter Kadlic, primátor Mesta Galanta Peter 
Paška, predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Helena Mlejová, ako 
aj Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky.
Podujatie trvalo cca 2 hodiny, bolo dvojjazyčné a  moderovala ho Noémi Récsei 
v slovenčine aj v maďarčine.
Úvodnú báseň predniesla Ľudmila Horváthová, bývalá dlhoročná pracovníčka – meto-
dička Galantskej knižnice. Hudobný úvod patril famóznym hudobníkom, Imrichovi 
Farkašovi a Štefanovi Ternóczkemu, ktorí hosťom predviedli Argentínske tango. 
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Slávnostné príhovory, oceňujúce význam knižnice ako aj poďakovanie bývalým 
a súčasným pracovníkom, predniesli títo oficiálni hostia: Jozef Viskupič, župan TTSK, 
Gábor Grendel, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, József Berényi, 
podpredseda TTSK, Peter Paška, primátor mesta Galanta, László Bukovszky, spl-
nomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a  Helena Mlejová, predsedníčka 
Spolku slovenských knihovníkov a knižníc na Slovensku. 
Župan TTSK, Jozef Viskupič, vo svojom príhovore ohlásil zámer župy postaviť novú 
budovu knižnice, a to v tesnom susedstve mestského parku, na pozemku patriacom 
TTSK. Verejná architektonická súťaž sa uskutoční v roku 2022. Bude to prvá nová 
budova verejnej knižnice postavená po Nežnej revolúcii.
Primátor Mesta Galanta, Peter Paška, udelil knižnici pri príležitosti jej výročia 
Ďakovný list. Riaditeľka knižnice, Lívia Koleková, predniesla príhovor s  názvom: 
Stručná história a  súčasnosť Galantskej knižnice. Následne tento príhovor 
predniesla v maďarskom jazyku Zita Perleczká, vedúca úseku informačných fondov 
Galantskej knižnice.
Nasledovalo premietnutie štvorminútového filmu o súčasnosti Galantskej knižnice. 
Uvedený film bol zhotovený k 70. výročiu a je pre záujemcov dostupný aj v maďar-
skom jazyku, a to na YouTube kanáli, ako aj na webovej stránke knižnice. 
V  ďalšom bode programu predstavila riaditeľka v  slovenskom jazyku a  Zita 
Perleczká v  maďarčine zborník „70 rokov Galantskej knižnice”, ako aj ďalšie 
edičné tituly knižnice vydané  pri príležitosti jej 70. výročia.
Po gratuláciách hostí nasledoval hudobný záver v  podaní Imricha Farkaša na 
husliach, ktorého sprevádzal Štefana Ternóczky na klavíri.
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Na záver riaditeľka poďakovala svojmu zriaďovateľovi – TTSK za podporu knižnice, 
za rozhodnutie postaviť novú budovu knižnice, primátorovi a vedeniu Mesta Galan-
ta taktiež za podporu a  priazeň. Poďakovala riaditeľovi Vlastivedného múzea 
v Galante za zapožičanie krásnych priestorov a pracovníkom múzea za spoluprácu 
pri príprave programu. Taktiež poďakovala riaditeľke Anzelme Bolovej, pra-
covníkom a  študentom Strednej odbornej školy Obchodu a  služieb v  Galante za 
prípravu občerstvenia so slávnostnou tabuľou a  moderátorke Noémi Récseiovej, 
ktorá programom sprevádzala. Následne riaditeľka pozvala všetkých prítomných na 
slávnostný prípitok a občerstvenie. Prípitok predniesol župan Jozef Viskupič, ocenil 
v ňom okrem iného aj príkladnú spoluprácu inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TTSK, dôkazom čoho je aj skutočnosť, že slávnostná akadémia knižnice sa konala 
v priestoroch Vlastivedného múzea a občerstvenie pripravila Stredná odborná škola 
Obchodu a služieb v Galante.
Knižnica dostala milý darček od Strednej odbornej školy Obchodu a služieb v Galan-
te, a to slávnostnú tortu s logom knižnice, ktorú zhotovili študenti tejto školy.
Záver tejto slávnosti tvorili neformálna zábava a rozhovory pracovníkov a priateľov 
knižnice pri občerstvení.
Napriek pandemickej situácii a z nej vyplývajúcich obmedzení môžeme skonšta-
tovať, že 70. výročie Galantskej knižnice sme dôstojne oslávili. Blahoprajné a oce-
ňujúce slová od verejnosti a priateľov knižnice, ako aj od zriaďovateľa sú  pre nás 
motiváciou a povzbudením do budúcnosti.

Mgr. Lívia Koleková, Galantská knižnica
Foto: Archív GK
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MEDIÁLNY OHLAS OKRÚHLEHO VÝROČIA GALANTSKEJ 
KNIŽNICE

Po celom roku netrpezlivého čakania 
mohla Galantská knižnica 5. apríla 
2022 osláviť svoje okrúhle sedemde-
siate narodeniny. 
Slávnostná akadémia sa konala na 
pôde Vlastivedného múzea v  Galan-
te. Pozvanie prijali viacerí významní 
predstavitelia regionálnej a  celoštát-
nej politiky i kultúrneho života. Veľký 
záujem prejavili i  zástupcovia re-
gionálnych médií a  o  podujatí infor-
movali tlačové, obrazové aj zvukové 
platformy.
Noviny Új Szó sa venovali podrob-
nému popisu celého priebehu oslavy. 
Autorka článku „Hetven éve nyílt meg 
a  Galántai Könyvtár“ informovala 
o slávnostných príhovoroch a gratulá-
ciách. Spomenula aj umelcov - Imricha 
Farkaša a Štefana Ternóczkeho, vystu-
pujúcich v úvode i na záver programu a na online portáli periodika je zverejnené 
krátke video s ukážkou ich hry na husliach a klavíri.
Ďalšie časopisy – Galantské novinky (č. 4, 2022, s.1, 4) a Trnavské noviny (11. 4. 2022, 
s. 4) sa venovali najmä oznámeniu predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Joze-
fa Viskupiča, o zámere TTSK postaviť novú budovu pre Galantskú knižnicu v  areáli 
bývalej strednej školy. Galanta by získala reprezentatívny kultúrno-spoločenský 
priestor v  blízkosti neogotického kaštieľa. Informácie o  veľkolepých plánoch boli 
zverejnené i  na oficiálnej stránke Trnavského samosprávneho kraja pod názvom 
„Župa pri príležitosti 70. výročia Galantskej knižnice oznámila výstavbu jej novej 
budovy“. Správu prevzal aj portál dunajskostredsky.sk, a písali o nej i Obecné noviny 
v článku Galantská knižnica bude mať novú budovu. 
Na oslavu výročia Galantskej knižnice zareagovala aj regionálna televízia KREA, 
ktorá v krátkej reportáži informovala o plánovaných aktivitách v knižnici. V rámci 
rozhovoru pre Rádio Patria sa knižnica mohla vyjadriť nielen k aktuálnej činnosti, 
ale aj k jej víziám do budúcnosti a k postaveniu knižníc, kníh a čítania v súčasnej 
spoločnosti.

Mgr. Zita Perleczká
Foto: Archív GK
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KNIŽNÁ BÚDKA - DAJME KNIHÁM DRUHÚ ŠANCU 2

Projekt Galantskej knižnice 
„Knižná búdka - dajme knihám 
druhú šancu 2” bol v grantovom 
programe Tesco „Vy rozhodujete, 
my pomáhame” aj v  roku 2022 
hodnotiacou komisiou zaradený 
medzi tri najlepšie v  regióne 
a postúpil do druhého kola. 
V ňom projekt opäť výrazne  za-
bodoval a  získal od zákazníkov 
Tesca najviac, až 22 520 hlasov 
a umiestnil sa tak na 1. mieste. 
Odmenu, šek na 1 300 €, odovzdal 
dňa 9. marca 2022 Ivan Juríkovič, 
hlavný manažér obchodu v TES-
CO Galanta, riaditeľke Galantskej 
knižnice Mgr. Lívii Kolekovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí náš 
projekt podporili. Projekt sa bude realizovať počas leta 
a  obyvatelia Galanty i  okolia budú mať k  dispozícii dve 
knižné búdky. 

Mgr. Darina Kráľová, Galantská knižnica
Foto: Archív GK 

PERSONÁLNE ZMENY V GALANTSKEJ KNIŽNICI

V prvej polovici roka 2022 sa v Galantskej knižnici udiali viaceré personálne zmeny. 
K 31. 1. 2022 ukončila pracovný pomer pracovníčka Oddelenia pre deti Eva Horvá-
thová a od 1. 2. 2022 odišla do dôchodku dlhoročná pracovníčka Oddelenia biblio-
grafie a regionálnych informácií, Mgr. Judita Kontárová. 
Všetkým pracovníčkam, prajeme, aby sa im v  pracovnom aj súkromnom živote 
darilo čo najlepšie!

-dk-
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MESTO GALANTA PODPORILO NÁKUP KNÍH V GALANTSKEJ 
KNIŽNICI

Galantská knižnica získala za úspešný projekt „Doplnenie knižničného fondu do 
knižnice“ dotáciu od Mesta Galanta vo výške 500 € na nákup nových kníh. Za tieto 
finančné prostriedky sme nakúpili 82 nových kníh v  slovenskom i  maďarskom 
jazyku. Zabezpečili sme prístup k  aktuálnej literatúre rôzneho druhu všetkým 
obyvateľom mesta a  podporili rozvoj čítania všetkých sociálnych skupín občanov 
mesta: detí, študentov, zamestnaných, pracujúcich, dôchodcov, sociálne i zdravotne 
znevýhodnených občanov, bez ohľadu na ich vek, národnosť, náboženské vyznanie 
alebo sociálnu situáciu.

„PROJEKT SA REALIZUJE S FINANČNOU PODPOROU MESTA GALANTA“.

Mgr. Darina Kráľová
Foto: Archív GK
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PROJEKT MODERNIZÁCIA MOBILIÁRU KNIŽNICE

Galantská knižnica získala v  roku 2022 z  Fondu na podporu umenia finančnú 
podporu na realizáciu projektu „Modernizácia mobiliáru knižnice“, ktorý sa bude 
realizovať počas letných prázdnin.
Zámerom projektu je obnova interiérového zariadenia pobočky knižnice na 
Základnej škole na sídlisku SNP v  Galante. Knižný fond je uložený v  starých 
opotrebovaných regáloch, ktoré už nespĺňajú funkčné ani bezpečnostné štandardy. 
Vďaka Fondu na podporu umenia môžeme zakúpiť nové zariadenie a  vytvoriť 
vhodné podmienky pre čitateľov i  pracovníkov. Našim cieľom je zmodernizovať 
prostredie knižnice a  zvýšiť štandard poskytovaných služieb. Priestory pobočky 
musia spĺňať viacero kritérií: účelnosť, estetickosť a pohodlnosť. 
Dostupný a prehľadne uložený knižničný fond, periodiká v dostupných a účelných 
regáloch, praktické a  pohodlné miesto na štúdium a  čítanie časopisov, vhodné 
sedenie na podujatia vytvoria pohodovú oázu pre návštevníkov knižnice. Knižný 
fond v  otvorených regáloch bude ľahko dostupný používateľom, efektívne 
umiestnenie bude spĺňať predpoklady pre bezpečnosť a  ľahkú manipuláciu. Pre 
čitateľov vytvoríme aj pohodlný priestor na štúdium, písanie poznámok a čítanie 
novín a časopisov. 
Modernizáciu mobiliáru knižnice môže knižnica zrealizovať vďaka finančnej pod-
pore Fondu na podporu umenia.

Mgr. Darina Kráľová
Foto: Archív GK
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NOC S ANDERSENOM – 1. 4. 2022
Rozprávková noc na podporu čítania detí

Sedemnásty ročník rozprávkovej Noci s Andersenom sa uskutočnil 
1. apríla 2022 a  zapojilo sa do nej rekordných 379 slovenských 
verejných a školských knižníc, základných a materských škôl, centier 
pre deti a  rodiny vo všetkých regiónoch Slovenska s  celkovým 
počtom 18 667  zúčastnených detí.

V  okrese Galanta sa zapojilo 11 organizácií: 2 knižnice – Galantská 
knižnica a Obecná knižnica Horné Saliby a 9 základných a materských 
škôl: ZŠ Pata, ZŠ Pusté Úľany, MŠ kráľa Svätopluka Šintava, ZŠ kráľa 
Svätopluka Šintava, ZŠ vo Veľkých Úľanoch, ZŠ s  MŠ Zemianske 
Sady, ZŠ J. Fándlyho Sereď, Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď, 
ZŠ J. A. Komenského Sereď. Od roku 2006 koordinuje na Slovensku 
Noc s  Andersenom Spolok slovenských knihovníkov a  knižníc. 
Generálnym partnerom podujatia je Vydavateľstvo Slovart, ktoré 
prihláseným inštitúciám tradične poskytuje knižný dar a  knižné 
ceny do súťaže pre deti. Hlavným mediálnym partnerom podujatia 
je RTVS – Rádio Regina.

Podujatie Noc s Andersenom prvýkrát zorganizovali dve knihovníčky 
Mirka Čápová a  Hana Hanáčková v  roku 2000 v  Knižnici Bedři-
cha Beneše Buchlovana v  Uherskom Hradišti. Počas 21 rokov sa 
z pôvodne komorného podujatia stalo úspešné medzinárodné podu-
jatie, do ktorého sa zapájajú knižnice nielen v Českej republike a na 
Slovensku, ale aj v Poľsku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Bulharsku, 
Grécku, Veľkej Británii, Nemecku, Dánsku, Malte, Španielsku, Por-
tugalsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Taliansku, či dokonca na Novom 
Zélande, v Austrálii, USA a Turecku. Slovensko je po Českej republi-
ka v poradí druhou krajinou s najvyšším počtom zapojených knižníc. 
Noc s Andersenom sa koná vždy v piatok s dátumom blížiacim sa ku 
dňu narodenín dánskeho rozprávkara – Hansa Christiana Andersena 
(2. 4. 1805 – 4. 8. 1875).
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Na počesť jeho narodenia si zároveň pripomíname Medzinárodný deň detskej 
knihy, ktorý v roku 1967 vyhlásila medzinárodná mimovládna organizácia UNESCO 
- IBBY - (International Board on Books for Young People - Medzinárodná únia pre 
detskú knihu). Cieľom tohto dňa je upriamiť pozornosť na detské knihy, podnietiť 
dieťa k čítaniu a prehlbovať vzťah ku knihám.

Každá knižnica, škola alebo iná inštitúcia pripravuje pre svojich návštevníkov 
a “nocľažníkov” svoj vlastný originálny program. Spoločným základom sú knižné 
príbehy a  knižní hrdinovia. Nezabudnuteľný zážitok z  programu v  nočnej, alebo 
netradičnej knižnici, múzeu alebo škole podporuje u detí pozitívny vzťah k čítaniu 
i knižniciam. Knižnice navštívia spisovatelia, ilustrátori, primátori, starostovia, hu-
dobníci, majstri ľudových remesiel a rôznych profesií, aby deťom čítali rozprávky, 
hrali divadielka. 

Počas uplynulých šestnástich ročníkov Noci s Andersenom (2006 - 2021) sa podu-
jatia zúčastnilo viac ako 100 000 slovenských detí.

Zdroj: https://nocsandersenom.sk/tlacovasprava.html (krátené a doplnené)

MODERNIZÁCIA OBECNEJ KNIŽNICE 
V PATE POKRAČUJE ... 

V  prvom čísle Knihovníckeho obzoru 2020 sme 
vás informovali, že Obecná knižnica Pata získala 
finančnú podporu v rámci výzvy Fondu na podporu 
umenia na projekt „Modernizácia obecnej knižnice” 
a získala finančné prostriedky vo výške 2 500  € 
na zariadenie knižnice. Z  tejto dotácie bolo ob-
novené zariadenie v  prvej miestnosti knižnice. 
Bol vytvorený čitateľský kútik pre deti a mládež, 
v ktorom sa môžu malí aj veľkí čitatelia s knihami 
zoznámiť, prelistovať ich a prečítať z nich niečo.
V roku 2022 sa obec opäť zapojila do výzvy Fon-
du na podporu umenia a  získala 2 000 €, vďaka 
ktorým sa obnoví zariadenie a  regály aj v  dru-
hej miestnosti. Zároveň sa vytvorí druhý kútik na čítanie, kde bude časť regálov 
vyhradená pre knihy s enviromentálnou tematikou. 
Čitatelia sa môžu tešiť na nové moderne zariadené priestory, ktoré veríme budú 
slúžiť všetkým obyvateľom obce Pata a najmä návštevníkom a čitateľom knižnice. 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

   Text a foto: Mgr. Sylvia Korcová, Obecná knižnica Pata
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SAMUEL NEUFELD A PRVÉ NOVINY GALANTY

V  roku 2022 si pripomíname 
155. výročie narodenia význam-
nej osobnosti kníhtlačiarskeho 
remesla, Samuela Neufelda. 
Malý Samuel prišiel na svet 24. 
marca 1867 vo Vinogradove 
(Nagyszőlős) na území dnešnej 
Ukrajiny. Už ako dieťa sníval, že 
bude fotografom alebo výrob-
com papiera. Nakoniec však 
poprosil otca, aby sa mohol vy-
učiť za tlačiara a odišiel za učňa 
do Sighetu (Máramarossziget). 
V  roku 1883 sa zamestnal 
v  Sátoraljaújhelyi, o  rok ne-
skôr v  Košiciach a  v  Prešove. 
Ponuka pracovných možností 
na vidieku mladého Samuela 
neoslovila, rozhodol sa pre-
to skúsiť šťastie v  Pešti. Prvé 
úspechy sa dostavili pomerne 
rýchlo a  spoznal bohém-
sky veľkomestský život, plný 
zábavy a  hodovania. Následky 
bohémskeho života sa odrazili 
na jeho zdraví a ťažko ochorel. 
Vrátil sa domov zotaviť a  po 
uzdravení si našiel prácu 
najprv v kľudnejšom Mukačeve 
(Munkács) a potom sa vrátil do 
Sigethu. Získal prácu v tlačiarni 
Vider, kde mal možnosť praco-
vať podľa svojej vôle. Ako sám 
hovoril, tlačiareň za niekoľko 
rokov rozšíril a  zveľadil, ale 
zvýšenia honorára sa nedočkal. 
Z tohto dôvodu si dal záväzok, 
že keď sa ožení, stalo sa to 
v roku 1889, osamostatní sa aj 
pracovne. Podľa plánu otvoril
tlačiareň aj papiernictvo v mes-
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te Chust (Huszt). Nakúpil prístroje a zamestnal štyroch pomocníkov a dvoch učňov. 
Mal všetky predpoklady na úspešný rozvoj obchodu, ale predávajúca firma, napriek 
tomu, že tlačiareň kúpil na splátky, žiadala vyplatiť celú sumu naraz. Neufeld musel 
tlačiareň zatvoriť, jeho meno bolo neskôr po vyšetrovaní očistené a mal možnosť 
obnoviť podnikanie. Odmietol a rozhodol sa presťahovať aj s kompletným vybavením 
do Šamorína. Nakoniec, z dôvodu výpadku zimnej vodnej dopravy, sa jeho prístroje 
nedostali včas do cieľovej destinácie a bol donútený sa dočasne zamestnať v Pešti. 
Kým sa odhodlal, že sa usadí v  Pešti, jeho prístroje boli doručené do Šamorína. 
Na radu pána Polláka z Hodov sa vybral nakoniec do Galanty. Tunajší notár, Arpád 
Czemez, mu pomohol vybaviť byt u sudcu Ferencza Ambrusa. Podľa vlastného sve-
dectva sa v Galante usadil na jar, 24. apríla 1890. Obchod sa mu sľubne rozbehol, 
zákazky stále pribúdali. Tlačil najmä vizitky. 
Na jeseň však prišlo trpké vytriezvenie. Objednávky nestačili na pokrytie výdavkov 
a musel zháňať nádejných klientov v Sládkovičove, v Šali, v Diakovciach, neskôr aj 
v Seredi, v Senci, V Nových Zámkoch, nakoniec aj za hranicami dnešného Slovenska. 
Tieto galantské prvotiny Neufeld vytlačil ešte pod menom Német Gyula, pretože 
mal obavy, že nešťastné udalosti v Chuste mohli trvalo poškvrniť jeho dobré meno. 
Ukážky svojej práce posielal do uznávaných časopisov, ako „Grafikai Szemle“ či 
„Magyar Nyomdászat“. Odozvy boli zväčša pozitívne, redaktori chválili širokú 
paletu ponuky a vyjadrili podporu snahám vidieka vyprodukovať čo najkvalitnejšie 
tlačiarenské produkty.
V roku 1892, presnejšie 27. marca, sa odvážil Neufeld spraviť veľký a dôležitý čin 
pre Galantu a založil prvé galantské noviny s názvom „Galántha és Vidéke“ (Galan-
ta a okolie). V roku 2022 si pripomíname 130. výročie tejto významnej udalosti. 
Bol to týždenník, ktorý vychádzal pravidelne každú nedeľu v  náklade 700-800 
kusov. Neskôr, keď sa vybudovala sieť predplatiteľov, počet výtlačkov sa ustálil na 
250 až 300 kusoch. Vopred si zaobstarať časopis bolo možné pomocou poštovej 
poukážky na štvrťrok (1 forint), polrok (2 forinty) aj na celý rok za 4 forinty. Na 
základe podnázvu Spoločenský, literárny a ekonomický týždenník sa dá usúdiť, že 
na niekoľkých stranách sa periodikum venovalo všetkým témam, ktoré mohli zau-
jímať širokú vrstvu čitateľov vidieckeho mesta. Šéfredaktorom sa stal Ignácz Fuchs. 
Na titulnej strane prvého čísla sa o programe píše takto: 
„Materiálne sa vyvíjame: spoločensky stagnujeme. Naozaj sa za takých okolností 
zdá táto myšlienka tak scestná, aj keď možno trošku neskromná…, že chce vdých-
nuť život do zmeravených pomerov našej spoločnosti?“ Čas, žiaľ, potvrdil skep-
tikov a časopis „Galántha és Vidéke“ po 21 číslach kvôli „chýbajúcej duchovnej a fi-
nančnej podpore“ 14. augusta 1892 zanikol.
Časopis začal vychádzať opäť od 3. januára 1897 a vychádzal celých deväť rokov, aj 
keď bol neustále stratový. Vydavateľom a čiastočne aj zodpovedným redaktorom 
bol sám Neufeld. Neskôr sa však priznal, že ak vydal číslo s  tlačovými správami, 
nikto o tieto fakty nemal záujem a keď písal o regionálnych záležitostiach, tak sa 
niektorí aj nahnevali. „Nevďačné je teda povolanie vyrábať noviny v Galante.“ 
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Najprv síce nebola núdza o predplatiteľov, ale chýbal zisk z reklám a ku koncu, keď 
začal byť záujem o  reklamné plochy, pomaly sa vytrácali predplatitelia. Od roku 
1898 sa snažil osloviť predplatiteľov aj pribalením románovej prílohy či Galant-
ského kalendára, no bez väčšieho úspechu. 
Neufeld musel vydávanie časopisu v decembri 1904 zrušiť. O tejto skutočnosti in-
formoval Štátny zväz maďarských novinárov 16. januára 1905. 
Napriek všetkým stratám sa Neufeld nevzdával a svoje podnikanie začal postupne 
rozširovať. Do roku 1914, už za pomoci svojich synov – Bertalana a Jozefa, takmer 
kompletne vymenil a  zmodernizoval tlačiarenské vybavenie. V  roku 1920 sa od-
hodlal k odvážnemu kroku a firmu „Prvá galantská kníhtlačiareň a sklad papiera“ 
rozšíril a preregistroval a pod menom Kosmos expandoval do ďalších miest. 
Samuel Neufeld zomrel v roku 1936, jeho nástupcom v galantskej kníhtlačiarni sa 
stal syn Jozef. Tragické udalosti druhej svetovej vojny však spečatili osud aj tej-
to úspešnej a významnej rodiny. Veľká časť rodiny zahynula v rokoch 1942 a 1944 
v koncentračnom tábore. 

Mgr. Zita Perleczká
Zdroj: Samuel Neufeld a prvé noviny Galanty. Bibliografický leták.  

[Zostavila: Zita Perleczká]. Galanta: Galantská knižnica 2022.
Foto: mek.oszk.hu 

Jónásova, Anna: Samuel Neufeld a jeho galantská kníhtlačiareň
         Pekarovič Juraj: Galanta na starých pohľadniciach
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NOC S ANDERSENOM V GALANTSKEJ KNIŽNICI

Galantská knižnica sa po dvojročnej pauze opäť zapojila do medzi-
národného podujatia na podporu čítania - Noc s Andersenom 2022. 
V  tomto roku sa konal už 17. ročník tohto podujatia a  zapojilo sa 
1 565 miest po celom svete s 98 tisícom detí, z toho rekordných 381 
miest na Slovensku a takmer 19 tisíc slovenských detí. Vzhľadom na 
pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa Galantská knižnica rozhodla 
pre dennú verziu podujatia. 
Už v  poobedných hodinách knižnica pozvala deti do bábkovej 
sály Mestského kultúrneho strediska v  Galante, kde bolo pre nich 
pripravené Divadlo SPOZAVOZA s bábkovou inscenáciou Dobrý deň, 
Pán Grimm! Deti si to po dlhej pauze, keď sa nemohli konať žiadne 
podujatia z dôvodu prísnych protipandemických opatrení, patrične 
užívali a  predstavenie sa im náramne páčilo. Bolo zjavné, že nie 
každý počul o bratoch Grimmovcoch po prvýkrát.
Po ukončení bábkového divadla dostali všetci malí návštevníci po-
zornosť z knižnice a so skupinkou detí sme sa presunuli do knižnice. 
Program pokračoval v  priestoroch čitárne, kde deti privítala pani 
riaditeľka Lívia Koleková, ktorá v  krátkosti porozprávala, o  čom 
podujatie Noc s Andersenom je, a tiež prečo sa uskutočňuje každý 
rok práve 1. apríla. 
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Neskôr sa žezla chopil sám Hans Christian Andersen v podaní animátora Andreja 
Leliča a o zábavu bolo postarané. 
S deťmi sme zažili veľmi príjemné popoludnie plné hier a zábavy, každý malý či 
väčší návštevník si našiel kútik s tým, čo ho najviac bavilo.
Zatiaľ čo v jednom rohu prebiehal kvíz a súťaže na tému Andersenových rozprávok, 
v druhom si deti kreslili a písali o živote slávneho rozprávkara a o podujatí, na ktoré 
budú všetci veľmi radi spomínať... 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia, hlavný partner 
projektu “Poznanie ukryté v knihách.”.

     Zuzana Mlatecová, Galantská knižnica
     Foto: Archív GK

CERUZKO A FARBIČKA

Téma Veľkej noci nás automaticky vábi pripraviť pre deti niečo kreatívne, a preto 
sme pripravili tvorivé a motivačné hry na tému Veľká noc v knižnici.
Galantská knižnica pozvala hostí, Ceruzka a Farbičku, ktorí deťom predviedli nielen 
ako urobiť špeciálnu verziu veľkonočných vajíčok, ale tiež ponúkli program plný 
hier, hudby a spevu. Predstavenie, ktoré bolo súčasťou akcie pre deti v predškol-
skom veku, sa nieslo v duchu Veľkej noci, farieb jari a interakcie s deťmi. Najviac 
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všetkých malých zvedavcov zaujala hra s farbami, čoho mohli byť sami súčasťou. 
Prekvapene sledovali, aký čarovný môže byť výsledok zmiešania rôznych farieb 
a tiež boli nadšení z výtvorov, ktoré si so sebou odnášali zo stretnutia. 
Ceruzko a  Farbička je kreatívna dvojica s  interaktívnymi vystúpeniami. Majú 
vlastné piesne, a keďže používajú hudobné nástroje, predstavenie veselo dotvárajú 
muzikoterapiou.
Tento program bol pre nás všetkých veľmi inšpiratívny a v knižnici veríme, že sme 
sa so zábavným duom nevideli poslednýkrát.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner 
projektu “Poznanie ukryté v knihách”.

Zuzana Mlatecová, Galantská knižnica
Foto: Archív GK

 DIVADIELKO ZÚBKOVO

V  priestoroch herne Galantskej knižnice sa 30. mája 2022 uskutočnilo bábkové 
divadielko z  kufríka Zúbkovo. Medzi deti zavítal klaun - Matilda Bodková, ktorej 
postavu stvárnila herečka Barbora Bazsová. Matilda deti vtipne a hravou formou 
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preniesla do sveta zúbkov, porozprávala im ako sa o ne treba pravidelne starať, aby 
zúbky zostali zdravé. Dvoch za sebou nasledujúcich predstavení sa zúčastnili deti 
materských škôl mesta Galanta. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner 
projektu “Poznanie ukryté v knihách”.

Angelika Biróová, Galantská knižnica
Foto: Archív GK

STRETNUTIE S KLIENTAMI SENIOR CARE KASKÁDY

V máji sme zavítali do zariadenia pre seniorov Senior Care Kaskády. Pôvodne sme túto 
návštevu plánovali na marec, ale protipandemické opatrenia nám umožnili zrealizovať 
toto podujatie až v máji. Pre klientov zariadenia sme pripravili podujatie, kde sme im 
predstavili našu knižnicu. Nakoľko klienti k nám do knižnice už osobne prísť nemôžu, 
krátkym videom o Galantskej knižnici sme priblížili priestory a činnosť jednotlivých 
oddelení knižnice. Riaditeľka Galantskej knižnice, Mgr. Lívia Koleková, v prezentácii 
o vzniku knihy priblížila seniorom ako vzniká kniha – od vynálezu a výroby papiera až 
po kníhtlač. Na záver stretnutia klientom prečítala pani Bedečová, vedúca oddelenia 
beletrie a náučnej literatúry Galantskej knižnice, povesť od Márie Ďuríčkovej. 
Dúfame, že sa na podobnom podujatí stretneme opäť spolu, či už pri pravidelnom 
čítaní alebo iných podujatiach organizovaných Galantskou knižnicou.

Angelika Biróová, Galantská knižnica
Foto: Archív GK
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VÝSTAVA PAVOL ORSÁGH HVIEZDOSLAV

V  roku 2021 sme si pripomínali 100. výročie úmrtia jednej z  najvýznamnejších 
postáv slovenskej literatúry, Pavla Orságha Hviezdoslava. Mestská knižnica Piešťa-
ny pri tejto príležitosti pripravila v spolupráci s Oravským múzeom P. O. Hviezdosla-
va a s Divadelným ústavom v Bratislave, výstavu zameranú na život a tvorbu tohto 

nezabudnuteľného autora. Výsta-
va pozostáva z  ôsmych závesných 
panelov s  rozmermi 120 x 80 cm, 
obsahujúcich textové a  obrazové 
tematické dokumenty.
V Galantskej knižnici môžu návštev-
níci výstavu navštíviť v  priestoroch 
klubovne od 2. mája 2022 do 31. au-
gusta 2022. 

Zuzana Mlatecová, Galantská knižnica
Foto: Archív GK

KRESLENIE NA ASFALT

Aj v tomto roku sme sa pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa detí 
stretli so žiakmi Špeciálnej základ-
nej školy v Galante pri kreslení na 
asfalt. Tak ako tradične každý rok, 
aj teraz deti kreslili svoje obľúbené 
postavy a  rozprávkových hrdinov 
z  detských kníh. Deti pustili na 
uzdu svoju fantáziu a  farebnými 
obrázkami zaplnili a  skrášlili oko-
lie školy. Sme radi, že  tento krásny 
slnečný deň sme mohli stráviť 
spoločne a  na budúci rok znova 
dovidenia!

Angelika Biróová, Galantská knižnica
Foto: Archív GK
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VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD

Galantská knižnica sa v tomto roku prvýkrát zapojila do medzinárodného podujatia 
Víkend otvorených parkov a záhrad. Podujatie pre deti pod názvom „O prírode 
v prírode“ sa uskutočnilo 3. júna 2022 v parku Neogotického kaštieľa v Galante. 
Lesní pedagógovia pripravili pre deti stanovištia, kde k jednotlivým témam urobili 
odborný výklad. Deti sa tak mohli dozvedieť zaujímavosti o prírode, poľovníctve, 
o drevinách, vtáctve a ďalších obyvateľoch lesa. Niektoré pomôcky, ktoré lesníci 
používajú aj v skutočnosti, si priniesli so sebou a deti si ich mohli aj vyskúšať, napr.: 
spoločne odmerali šírku stromu. 
V  nedeľu 5. júna, počas tzv. rodinného pikniku, sme pripravili dve komentované 
prechádzky s  odborníkmi, kde si záujemcovia mohli vypočuť výklad historika 
Juraja Pekaroviča o histórii kaštieľa a odborný výklad krajinnej architektky Ing. Evy 
Suškovej o stromoch a drevinách v parku.
Počas celého podujatia bola v blízkosti Neogotického kaštieľa vytvorená aj takzvaná 
„Čitáreň pod korunami stromov“. Pre záujemcov Galantská knižnica pripravila 
knihy s tematikou lesov, záhrad, stromov a rastlín. 
Spoločne sme tak prežili krásny víkend v  príjemnom prostredí mestského parku 
v Galante. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Angelika Biróová, Galantská knižnica
Foto: Archív GK
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BARTÓK A DREVENÝ PRINC

Galantská knižnica pripravila zaujímavé podujatie, ktoré sa uskutočnilo 27. júna 
2022 v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Galante pre deti zo Základ-
nej školy Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským v  Galante. 
Divadelné predstavenie Bartók a Drevený princ je veselá klauniáda, plná skvelých 
hereckých, tanečných, speváckych a muzikantských výkonov, pracuje podľa zásad 

dramatickej výchovy a  citlivo narába s  využitím 
hudobného odkazu významného hudobného skla-
dateľa Bélu Bartóka. 
V celom predstavení účinkujú dve hlavné postavy: 
Harlekýn, ktorý rozpráva príbeh od detstva 
a umeleckého dozrievania hudobného skladateľa 
a  Kolombína, ktorá sa mu čuduje. Je okolo toho 
dosť rozruchu, lebo obaja sú veľmi neposední. 
Divadelná inscenácia vznikla adaptáciou autor-
skej rozprávky Margit Garajszki Bartók a Drevený 
princ v dramatizácii a réžii Silvestra Lavríka. Pred-
stavenie prebiehalo v maďarskom jazyku. Na kon-
ci podujatia všetky deti dostali darček – knihu. 
Podujatie z  verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia, hlavný partner projektu. 

Angelika Biróová, Galantská knižnica
Foto: Archív GK

MÁŠA, MEDVEĎ A ZLATÁ RYBKA

Galantská knižnica spolu s pro-
fesionálnym súborom ČAUKO 
KAKAUKO pripravili 28. júna 
2022 pre deti milé podujatie 
na spoločné privítanie leta 
a  prázdnin. Na nádvorí Neo-
gotického kaštieľa v Galante sa 
pre takmer 200 detí konalo di-
vadelné predstavenie (nielen) 
pre prváčikov Máša, medveď 
a zlatá rybka. Ako vždy nezbed-
ná Máša sa nudila a  vymysle-
la si sériu šibalstiev, ktoré pre 
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parťáka medveďa neboli až tak zábavné. Neodporúčané maškrtenie lízatka a nevy-
darené cirkusové čísla nalomila až samotná rybačka... Počas predstavenia herci in-
teraktívne zapojili deti do deja, všetci spolu spievali a tancovali. Na konci predsta-
venia všetky deti dostali od knižnice darček – knihu. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner 
projektu.

     Angelika Biróová, Galantská knižnica
     Foto: Archív GK

MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ NEOGOTICKÉHO KAŠTIEĽA 
V GALANTE

Galantská knižnica otvorila „Kultúrne leto 2022 s  knižnicou“ prednáškou Zsolta 
Takáča - Minulosť a  súčasnosť Neogotického kaštieľa v  Galante. Podujatie sa 
uskutočnilo v  príjemnom prostredí mestského parku. Témou prednášky bola 
záchrana, obnova a  súčasný stav  historickej pamiatky a  symbolu mesta - 
Neogotického kaštieľa v Galante. Pán Zsolt Takáč vyrozprával poslucháčom celú 
históriu kaštieľa, od jeho vzniku, založenia občianskeho združenia „Neogotický 
kaštieľ v  Galante“, až po súčasnosť. Na záver podujatia bol premietnutý krátky 
film o  rekonštrukcii kaštieľa. Film vznikol pri príležitosti 10. výročia založenia 
občianskeho združenia. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

     Angelika Biróová, Galantská knižnica
     Foto: Archív GK
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BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

V 1. polroku 2022 oslávili životné jubileum naše kolegyne 
   
Alena Jamrišková, Galantská knižnica

Mgr. Darina Kráľová, Galantská knižnica

Rozália Juhosová, Obecná knižnica Trstice

Milým kolegyniam prajeme veľa zdravia, šťastia a úspechov v osob-
nom i pracovnom živote.

NAJČÍTANEJŠIE KNIHY V GALANTSKEJ KNIŽNICI
ZA I. POLROK 2022

Beletria pre dospelých slovenská: 
1.    Dán Dominik   Mačacia stopa
2.   Dán Dominik   Bremeno minulosti
3.   Riley Lucinda   Stratená sestra
4.   Dahl Arne   Pasca
5.   Neuer Václav   Priveľa podozrivých
6.   Camden Elizabeth  Odvážny plán
7.   Rydahl Thomas  Vražda morskej panny
8.   Kliesch Vincent  Auris
9.   Skeslien Charles Janet Parížska knižnica
10.  Nesbo Jo   Ostrov pokladov a iné príbehy

Beletria pre dospelých maďarská:

1.    Fisher Kerry   Senki sem az, akinek látszik
2.   Kleypas  Lisa   Az álmok tava
3.   Southward Adam  Tranz
4.   Muse Toby   Kilo
5.   Bussi Michel   Ne engedd el
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Náučná literatúra pre dospelých:

1.   Gabura Ján   Teória rodiny a proces práce ...
2.   Kontler László  Dějiny Maďarska
3.   Tragalová Dagmar  Rodinná mediácia
4.   Pavelová Ľuba  Komunitná sociálna práca
5.  Griffiths Alistair  Moja pohodová záhrada

Beletria pre deti a mládež slovenská:

1.     Rowling J. K.   Harry Potter a kameň mudrcov
2.    Bently Peter   Králiček Kornel má rád knižky
3.    Saint-Exupéry Antoine de Malý princ
4.    Bartos Erika   Bambuľko a Bulienka v škôlke
5.    Blabey Aaron  Smradi
6.    Macurová Katarína  Kde je tá pravá lopta?
7.    Hrachovcová Michaela Murko sa vracia
8.    Rowling J. K.   Harry Potter a Fénixov rád
9.    Kinney Jeff   Denník odvážneho bojka
10.  Papp Lisa   Magdaléna a psík z knižnice

Beletria pre deti a mládež maďarská:

1.    Kinney Jeff   Egy ropi naplója
2.   Rideg Sándor   Indul a bakterház
3.   Tullet Hervé   Pötty könyv
4.   Russel Rachel Renée  Egy Zizi naplója
5.   Frey Jana   Kutyás történetek

Náučná literatúra pre deti a mládež slovenská:

1.    Daynes Katie   Prečo si musíš čistit’zuby
2.   Tognetti Stefano  Nemocnica
3.   Bray Adam   Marvel Studis
4.   Pichrtová Šárka  Hasič
5.   Pichrtová Šárka  Lekár

Náučná literatúra pre deti a mládež maďarská:

1.    Becklabe Sue   Világűr
2.   Neumann Kerstin  Lovak
3.   Erna Andrea   Gépek a gazdaságban
4.   Siklódi Csilla   Árpád népe
5.   Bergamino Giorgio  101 dolog, amiről jó, ha tudod, hogyan működik
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