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Milé kolegyne, milí kolegovia!

 Ani sme sa nenazdali a opäť je jeden rok za nami. 
Aký bol, to si musí zhodnotiť každý sám, no myslím si, 
že tak, ako sa striedali deň s nocou, tak aj v roku boli dni 
krásne, veselé, ale aj škaredé a smutné. Našťastie nijaký 
problém netrvá večne, takže je nádej, že to nepekné sa 
zmení na niečo, pre čo sa oplatí žiť.
 A aký bol pracovný rok v našej knižnici? Vďaka 
všetkým pracovníkom, spolupracovníkom, partnerom 
a v neposlednej rade aj vďaka čitateľom bohatý. Bohatý 
najmä na podujatia a na kladné ohlasy tých, ktorí kniž-
nicu navštívili. Podarilo sa nám zrealizovať množstvo 
hodnotných podujatí, besied, stretnutí, súťaži. Použí-
vateľom sme vyšli v ústrety zakúpením a inštalovaním 
biblioboxu a keďže sa od septembra do konca novembra 
prostredníctvom biblioboxu vrátilo takmer 500 kníh, 
vidíme, že to bol dobrý nápad a dobrá investícia. Vďaka 
grantom z Ministerstva kultúry sme mohli nakúpiť 
viac literatúry a zrealizovať projekt  „Literatúra rozvíja 
moju príťažlivosť a učí ma rozmýšľať“, čo nám umožnilo
v našej knižnici privítať Gabiku Futtovú, Petra Karpin-
ského, Ivanu Ondriovú, Tinu van der Holland a zreali-
zovať tri odborné semináre v spolupráci s Gymnáziom 
Leonarda Stöckela. Nesmieme zabudnúť ani na získanie 
grantu z Nadácie Eset, vďaka čomu sme pripravili pre 
žiakov ZŠ súťaž Mladý literárny kritika ilustrátor a po-
zvali sme spisovateľku Martu Hlušíkovú a ilustrátorku 
Annu Gajovú.
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 Výborná bola spolupráca 
s Klubom slovenských turistov, 
s Úniou žien Slovenska, Úniou 
nevidiacich a s ďalšími spolo-
čenskými organizáciami a zdru-
ženiami, vďaka čomu sme mohli 
našim používateľom ponúknuť 
veľa zaujímavých podujatí.
 Všetko, čo som spomenu-
la, by nič neznamenalo, keby sme
 v knižnici nemali výborný 
kolektív pracovníkov, ktorí sú ochotní pracovať, tvori-
vo rozmýšľať a navzájom sa rešpektovať a pomáhať si. 
V knižnici môže robiť iba ten, kto má kladný vzťah ku 
knihám a najmä k ľuďom, lebo všetko je o vzájomnej 
komunikácii a medziľudských vzťahoch. Preto ďaku-
jem Vám všetkým, milé moje kolegyne a kolegovia za 
všetko, čo ste v priebehu roka pre dobré meno knižnice
a pre našich používateľov urobili. Keďže Vianoce a nový 
rok sú pred dverami, prajem Vám a Vašim rodinám 
všetko dobré, veľa šťastia, zdravia, radosti a pohody  a 
ešte veľa chuti do práce. Nech sa nám darí a nech sa o 
rok stretneme v rovnakom zložení.

Veselé a pokojné Vianoce a šťastný nový rok!
                                                               
                                             Mgr. Ľudmila Jászayová
                                                          Riaditeľka
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Názov projektu: Literatúra rozvíja moju predstavivosť 
                            a učí ma rozmýšľať

Program:            4 Umenie

Podprogram:     4.5.Literatúra a knižná kultúra

Realizácia:         Máj – December 2014  

Okresná knižnica Dávida 
Gutgesela v Bardejove má ako 
jednu z prioritných úloh pod-
porovať záujem o literatúru a čí-
tanie. Za týmto účelom pripra-
vujeme besedy so spisovateľmi, 
súťaže, literárne semináre. Sna-
žíme sa tak osloviť čo najširšiu 
vrstvu obyvateľov mesta i okre-
su rôznych vekových kategórii.  
Programy pripravujeme už nie-
koľko rokov   a neustále naráža-
me na problém, z čoho vyplatiť 
honoráre autorom, odkiaľ vziať 
finančné prostriedky na tvorivé 
dielne  a podobne.

V roku 2014 Ministerstvo 
kultúry Slovenskej republiky 
podporilo našu žiadosť o grant 
na projekt Literatúra rozvíja 
moju predstavivosť a učí ma 
rozmýšľať v grantovom progra-
me 4 Umenie, podprograme 

4.5. Literatúra   a knižná kul-
túra. Vďaka grantu sme mohli 
v rámci celého roka poskytnúť 
hodnotné podujatia.

Pre detského čitateľa boli pri-
pravené dve zaujímavé besedy. 
9. októbra s Gabrielou Futtovou 
a 21. novembra s Petrom Kar-
pinským. Deti si pred besedami 
prečítali knihy spomínaných 
autorov, a tak beseda bola veľmi 
živá a deti mali veľa otázok. Deti 
zároveň súťažili o najkrajšiu ilu-
stráciu ku knihám pozvaných 
autorov. Na oboch besedách 
spolu sa zúčastnilo cca 100 detí. 
Staršiu mládež a dospelých za-
ujali besedy so spisovateľkami 
literatúry pre ženy. 29. októbra
s  Ivanou Ondriovou a 2. decem-
bra s Tinou van der Holland. 
Problém bol pri naplánovanej 
besede s Martou Gergelyovou 
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a Tinou van der Holland. 
V deň konania besedy a pre-
zentácie novej knihy pani Ger-
gelyovej, ktorá mala pricestovať 
z Prahy, nastala v Čechách kalamita, 
ktorá spôsobila úplný kolaps dopra-
vy. Beseda sa tak mohla konať len 
s pani Hollanderovou (van der 
Holland), ktorá situáciu zvládla, 
odprezentovala svoju tvorbu, ale 
aj svoju vydavateľskú činnosť vo 
vydavateľstve Koruna a zároveň, 
keďže nová kniha pani Gergelyovej 
„Čo sa stalo v dome anjelov“ vyšla
v spomenutom vydavateľstve, od-
prezentovala aj túto knihu. Mi-
moriadny úspech medzi mládežou 
mala  beseda s Ivanou Ondriovou, 
ktorá okrem rozprávania o kniž-
kách a o tom, čo predchádzalo 
písaniu, dala mladým čitateľom 
odpovede aj na otázky týkajúce sa 
vydávania kníh, komunikácie s vy-
davateľstvami a kníhkupcami. Na 
obidvoch besedách spolu sme za-
znamenali 80 ľudí.

Samostatnou kapitolou sú od-
borné literárne semináre, ktoré 
sa už päť rokov pripravujú s pe-
dagógmi a študentmi Gymnázia 
Leonarda Stöckela . V roku 2014 
sme zrealizovali tri odborné se-
mináre. Na každom seminári 
je približne 80 -90 ľudí, čo pre-
vyšuje kapacitu čitárne, v kto-
rej sa všetky podujatia realizujú.
Prvý seminár bol zrealizova-
ný 14. mája pod názvom Mýtus 

ako obraz sveta. Na seminári sa 
rozoberali diela Margity Figuli 
a Dobroslava Chrobáka. Druhý se-
minár bol 15. októbra pod názvom 
Motív lásky v rôznych hudobných 
žánroch. Prioritou boli piesňové 
texty Jozefa Urbana. Tretí seminár 
pod názvom Cesta k človeku sa 
konal 17. decembra a prioritne sa 
rozoberala tvorba Antoina de Saint 
–Exupéry. Podrobný program je 
uvedený na priložených pozván-
kach. 

Všetky podujatia boli realizo-
vané v čitárni a študovni Okresnej 
knižnice Dávida Gutgesela. Ozna-
my o podujatiach sa realizovali 
prostredníctvom web stránky gut-
gesel.sk, na facebookovom profile 
knižnice, rozposielaním pozvánok 
a v teletexte Bardejovskej televízie. 
                                                                                      

Mgr. Ľudmila Jászayová
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 Gabriela Futová

Autorka o sebe

 Odmalička som si ho-
vorila, že budem spisovateľ-
kou, ale nepočítala som s tým, 
že sa budem venovať detskej 
literatúre. Písanie ma vždy ba-
vilo, aj preto som išla študovať 
žurnalistiku, no zistila som, že 
novinárčina nie je pre mňa to 
pravé. Na materskej dovolenke 
som vymyslela príbeh pre deti. 
V tom čase ešte nebol boom 
čarodejníkov, spomenula som 
si však na knihu z detstva Malá 
bosorka, ktorú som milovala. 
Zrazu som dostala nápad na 
mamu - tajnú bosorku. Jedno-
ducho urobiť z mamy ježibabku. 
Potom to už išlo samo. Nepočí-
tala som s tým, že to tak veľmi 
nadchne čitateľov aj mňa. A už 
vôbec som nerátala s tým, že mi 
knihy zmenia život.

O autorke

 Dobrodružnosť, mies-
tami až filmová akčnosť po-
stáv zatraktívňuje prienik do 
psychiky dieťaťa. Vtipné, ale 
didakticky dôrazné akcentova-
nie etického rozmeru ľudských 
činov a zodpovednosti za vlast-
né konanie tvorí súčasť Futovej 
charakteristickej poetiky dobrej 

zábavy a zvedavého detského ob-
javovania.

                                  Eva Faithová

Ocenenia

Zlatý dukát (Cena čitateľov 
Knižnice pre mládež mesta Košíc 
za najčítanejšiu knihu roka 2001) 
za knihu Naša mama je bosorka!
Hlavná cena knižného salónu 
medzinárodného festivalu Dni 
karpatského euroregiónu (2002) 
za knihu Naša mama je bosorka!
Najlepšia kniha jesene 2001 (Bi-
biana, medzinárodný dom ume-
nia pre deti a Slovenská sekcia 
IBBY) za knihu Hľadám lepšiu 
mamu
Najlepšia kniha jari 2003 (Bibi-
ana, medzinárodný dom umenia 
pre deti a Slovenská sekcia IBBY) 
za knihu Nezblázni sa, mamička
Najlepšia kniha jesene 2005 (Bi-
biana, medzinárodný dom ume-
nia pre deti a Slovenská sekcia 
IBBY) za knihu Lepší otec v hrsti 
ako kamoš 
na streche
Cena vda-
v a t e ľ s t v a 
Mladé letá 
za rok 2008 
za knihu Do-
konalá Klára
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Scenár besedy s Gabrielou Futovou, spisovateľkou a orga-
nizátorkou súťaže Reč môjho domova

Bc. Alžbeta Kutašovičová

ÚVOD:
- čítanie poézie z tvorby Danie-
la Heviera (1. víťazná práca, Skon 
rybky- číta autorka prekladu, Kata-
rína Harňáková
- privítanie G. Futovej

VYHODNOTENIE:
- podmienky súťaže – preklad lite-
rárneho textu do:
•   slovenčiny P.O.Hviezdosla
•   vymysleného tajného jazyka
•   jazyka obrazov, metafor a zna-
    kov (Braillove písmo, Morzeova  
    abeceda, Staroegyptské písmo)
•   nárečia (rusínske, šarišské)
•   rómčiny
- kritéria hodnotenia prác

ODOVZDÁVANIE CIEN:
Hlavná cena:
•   Martina Piterová, ZŠ sv. J.Bosca-
text: Učiteľ smiechu (preklad do 
staroegyptského písma)
•  Tatiana Trinkovičová, ZŠ Kuri-
ma
text: Staničná žltá (preklad do ša-
rišského nárečia)
•   Katarína Harňáková, ZŠ B. Kr-
pelca
text: Pohreb rybky (preklad do slo-

venčiny P. O. Hviezdoslava)
•   Tadeáš Szkwarľa, žiak ZŠ Hert-
ník
text: Skladací dáždnik (preklad do 
Braillovho písma)
Cena poroty:  
•   Zuzana Baníková, ZŠ B. Krpelca 
text: Ufoškola (preklad do vymysle-
ného tajného jazyka)
•   Michalka Hanisová, ZŠ B. Kr-
pelca
text: Reklama(preklad do vymysle-
ného tajného jazyka)

RECITÁCIA: Tatiana Trinkovičo-
vá, Staničná žltá

BESEDA:  -    Gabriela Futová o 
sebe
                   -  ..Otázky pre autorku

AUTOGRAMIÁDA
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 Peter Karpinský

O autorovi

 Peter Karpinský sa na-
rodil roku 1971 v Gelnici, po 
maturite na Gymnáziu v Spišskej 
Novej Vsi študoval na FF UPJŠ 
v Prešove (1990 – 1995), kde od 
skončenia štúdia pôsobí na ako 
odborný asistent a zároveň ved-
úci Katedry slovenského jazyka 
(medzičasom univerzita zmenila 
názov na Prešovská). 
 Okrem písania umelec-
kej literatúry a odborných prác 
sa ako lektor a porotca v súťaži-
ach venuje začínajúcim autorom, 
píše recenzie predovšetkým lite-
ratúry pre deti.
 Po ocenení v literárnej 
súťaži Rubato (Spolok sloven-
ských knihovníkov) 1998 debu-
toval zbierkou poviedok pre do-

s p e l ý c h 
O z n a -
muj e me 
všetkým 
m a j i -
t e ľ o m 
hrobov. 

Liratúra pre deti a mládež
•   Ako sme s Ťukťukom ťukťuko-
    vali (2001)
• Rozprávky z Múzea záhad 
     a tajomstiev (2007)
•   Sedem dní v pivnici (2011)
•   Kde asi rozprávka býva (2013)
•   Skala útočiska. Povesti a príbe  
     hy zo Spišskej Novej Vsi a oko
     lia (2013)
 Publikoval v zbierkach
a zborníkoch: Úpätím času, 
zborník mladých slovenských 
autorov (1998), Usmej sa, srdieč-
ko. Humorné rozprávky z Mla-
dých liet (2002), Dlh. Zborník 
východoslovenských autorov 
(2005), 
Pánska jazda (1994), Presýpacie 
more (1996), Posúvanie (2007), 
Adela, neopováž sa! (2011), Ne-
fajčiť zakázané (2012), Desatoro 
(2014).

Rozhlasová tvorba
•  cyklus rozhlasových večerníč-
kov Rozprávky z Múzea záhad 
a tajomstiev, Ako sme s Ťuk-
ťukom ťukťukovali, Celestín, 
Povesti zo Spišskej Novej Vsi 
a Príbehy o bratoch Konštantínovi
a Metodovi 
•  a rozhlasových rozprávkových 
hier Koruna času a modrá koza, 
Med z ľadových kvetov a Diablo-
va skala, 
•   rozhlasová rozprávka Kto žije 
v lese.
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Divadelné predstavenia
Móric Beňovský - kráľ kráľov 
(2006), Diablova skala (2007), Za-
murovaná nevesta (2008), Princez-
ná pre draka (2010), Tri zlaté vla-
sy deda Vševeda (2011), Medvedia 
koža (2012), Dažďová víla (2013), 
O Planetárovi (2014), Dorota alebo 
upálenie bosorky (2007), Keď tá jas-
ná hviezda... (2007), Iustitia est cae-
ca (2010), In Vino Veritas (2012) 
a Morálka alebo politika (2012), Srd-
ce zvona (2013), Knieža pekelných 
temnôt (2013), Sans Souci - Mies-
to bez starostí (2014), Sacramento 
Matrimonii (2008), Cholera (2009), 
Michalovskí Rómeo a Júlia (2010), 
Moussone (2011), Kráľ so znakom 
havrana (2012), Albert z Micha-
loviec (2014), Záhada zmiznutej 
sochy (2009), O zmiznutom kaš-
tieli (2013), Plášť svätého Martina 
(2010), Kráľ Šalamún (2011), Apo-
štol národov (2012), Filozof, viem, 
že si unavený... (2013), Bohabojný 
Jób (2014), Hľa, váš kráľ! (2014),
Bebekovci - stredoveká mafia (2013, 
2014), Historia est Magistra Vitae 
(2013).

Monografie
•   Spojky a spájacie pros-
triedky v slovenčine (2013)

Ocenenia
Laureát:
Literárneho Zvolena, Jaší-
kovych Kysúc, Akademické-
ho Prešova, súťaže Rubato 
´97, súťaže Poviedka 2003,
Moravského festivalu poé-

z i e , 
Prémia 
c e n y 
I v a n a 
Krasku 
za de-
b u t 
v roku 
1998, Cena za najlepšiu rozprávko-
vú knihu – zima 2001, Cena za naj-
lepšiu rozprávkovú knihu – zima 
2007, Prémia Literárneho fondu za 
literárne dielo Rozprávky z Múzea 
záhad a tajomstiev v roku 2007, 
Cena rektora Prešovskej univerzi-
ty za literatúru – rok 2007,Cena 
rektora Prešovskej univerzity za 
literatúru – rok 2009, Cena primá-
tora mesta Spišská Nová Ves za rok 
2010, Hlavná cena – Cena dieťaťa 
2011 Cena za najlepšiu a najkraj-
šiu rozprávkovú knihu – leto 2011, 
Cena najkrajšia kniha roku 2011, 
Cena dekana Filozofickej fakulty 
Prešovskej univerzity za rok 2011, 
Cena rektora Prešovskej univerzity 
za vedeckú monografiu - rok 2013.
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Slovenské autorky oddychovej literatúry 
na besede u nás 

Ing. Terézia Švirková

 Už oddávna sa traduje, 
že knižnica je miestom, kde sa 
konajú rôzne akcie, besedy, semi-
náre, výstavy kde môžeme  spo-
znávať zaujímavých ľudí   kultúr-
neho a spoločenského  života. Aj 
Okresná knižnica  Dávida Gut-
gesela v Bardejove je tomu prí-
kladom. V tomto  roku sa konali 
zaujímavé besedy usporiadané 
pre verejnosť, kde sme spoznali 
slovenské autorky, ktoré píšu li-
teratúru oddychovú, s nádychom 
romantiky, s troškou napätia, kde 
si mnohé ženy prídu na svoje, 
keď po pracovnom vyťažení si 
nájdu čas na knihu.
 V „Týždni slovenských  
knižníc sme pozvali na besedu  
mladú slovenskú talentovanú au-
torku Andreu Rimovú, pôvodom 
z Medzilaboriec. V rozhovore 
pre jeden nemenovaný denník 
uviedla, že zmysel života vidí 

v radosti z toho, čo robí. Písanie 

ju vždy veľmi bavilo a myslím, 
že bude stále. Pozitívne ohlasy si 
získali všetky jej romány od ne-
známych i známych ľudí, ktorí 
sa tešia na ďalšie a ďalšie romá-
ny, ktoré povzbudzujú, posúvajú 
ďalej a dokazujú, že si vybrala 
správnu cestu.
JEJ TVORBA:
Amnestia na zradu
Nech prší, keď plačem
Kamasutra našich klamstiev
Dáždnik pre Tamaru
 V tomto období na  
pultoch našich kníhkupectiev  
nájdete jej nové tituly.

 

Okresná knižnica Dávida Gut-
gesela pozvala na besedu pani 
Máriu Dopierovú – Danthine,  
ktorá prijala pozvanie a prišla k 
nám ako Slovenka, ktorá dlho-
dobo žije a pracuje v Paríži. Po-
rozprávala nám o sebe, o svojom  
pôsobení v zahraničí, o svojich  
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pocitoch, zážitkoch, dojmoch, 
a o svojej ceste integrácie 

ako sa prispôsobiť 
novým životným 
p o d m i e n k a m . 

Mária Dopjero-
vá- -Danthine je ro-

dáčkou z Piešťan 
a vo Francúzsku žije od roku 
1999. V závere minulého roka jej 
vyšla vo vydavateľstve Remedium 
kniha esejí Paríž – moja láska, môj 
život. Absolvovala štúdium an-
gličtiny a ruštiny na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave. Ukončila nadstavbo-
vé štúdium na Sorbone v Paríži. 
Začínala v malej lekárskej firme 
zabezpečujúcej prevoz ranených a 
chorých Francúzov z celého sveta 
domov. Už niekoľko rokov pracuje 
ako medzinárodná koordinátorka 
poisťovníckej maklérskej spoloč-
nosti. Má tri deti. Vo vydavateľstve 
Remedium vyšli jej knihy Anglické 
idiómy pod lupou (2002) a Fran-
cúzske idiómy pod lupou (2006). 
Článkami prispieva do časopisov 

Slovenka a Cestovateľ.
 Okresnú knižnicu Dávida 
Gutgesela v Bardejove navštívila na 

malom komornom stretnutí, mla-
dá slovenská autorka Iva-
na Ondriová. Pred-
stavila nám svoje 
romány venované 
práve nám ženám
s nádychom ro-
mantiky, s troš-
kou napätia, kto- r é 
majú tajomný, ba aj detektív- n y 
charakter. Ivana Ondriová je 
32-ročná Prešovčanka, pochád-
zajúca zo Stropkova, vyštudovaná 
novinárka, ktorá na rodičovskej 
dovolenke s dcérkou Ninou v sebe 
objavila vášeň v písaní. Práve v 
tom čase skúsila napísať svoj prvý 
príbeh o láske, starostiach a hľa-
daní šťastia. Zlom nastal v januári 
2012, keď jej vyšla prvotina Detský 
plač v podkroví a v Česku román 
Nevinné šílenství. Od roku 2013 
pôsobí vo vydavateľstve Motýľ, kde 
jej po románoch Mladý, sexi a iba 
môj a Milovanie po mexicky vychá-
dza novinka Chlapi na zbláznenie, 
ktorý je jej už v poradí piatym ti-
tulom. Román Milovanie po me-
xicky tejto obľúbenej spisovateľky 
sa  dočká aj svojej českej verzie.  V 
tomto  období jej vyšiel  siedmy ro-
mán  ZNAČKA: Neľúbená
 Marta Gergelyová sa 
narodila v Trenčianskych Tepli-
ciach, detstvo a mladosť prežila
v Trenčíne, neskôr ju osud zavial 
do Bratislavy, anglického Cam-
bridge a írskeho Galway, kde spo-
znala nesmierne veľa zaujímavých 
a činorodých ľudí. Aj vďaka takým-
to pestrofarebným priateľstvám 
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získala tolerantný, kozmopolitný 
pohľad na svet. V lete 2013 sa po 
sedemnásťročnej odysei na Brit-
ských ostrovoch presťahovala do 
pražského Karlína, kde sa venuje 
prekladaniu beletrie a širokého 
spektra tém v oblasti kultúrneho 
dedičstva (z angličtiny do sloven-
činy a zo slovenčiny do angličti-
ny). Jej krédom je „Ži a nechaj žiť“.
Vo voľnom čase píše prózu - v slo-
venčine a v angličtine. V júni 2010 
jej vo Veľkej Británii vyšiel prvý ro-

mán Wanda's Jigsaw „ 
VANDINA SKLADAČ-
KA“ je dojímavý prí-
beh, ktorý vzdáva po-
ctu ženám: ich kráse, 
entuziazmu, talentu, 
výdrži a zmyslu pre hu-

mor. Druhý román Most nad Rie-
kou Liffey vyšiel v anglickom jazyku 
a ako prvý román 
v slovenskom ja-
zyku vo vydava-
teľstve KORUNA
 a na pulty našich 
kníhkupectiev v r. 
2013. Na knižných 
pultoch v kníhkupectvách sa
v tomto období objavila nová kni-

VYDAVATEĽSTVO
„KORUNA“

 Vydavateľstvo „ Koruna“   
je nové vydavateľstvo, ktoré začalo 
svoju činnosť v januári 2013. Za-
kladatelia spájajú skúsenosť s dy-
namikou  mladosti.
 Skúsenosť predstavuje 
Gertrúda „Tina“ Holländerová, 

ktorá okrem toho, že už bola gra-
fičkou, manažérkou reklamy, ana-
lytičkou v medzinárodnej spoloč-
nosti a opatrovateľkou v Rakúsku, 
napísala pod pseudonymom Tina 
Van der Holland doteraz päť kníh.
Šéfom marketingu a predstavi-
teľom dynamiky a inovatívnosti, 
je Peter Holländer – bývalý štu-
dent odboru Arts Management na 
Vysokej škole ekonomickej v Pra-
he, prekladateľ a vášnivý fotograf. 
Edičný tím pozostáva z niekoľkých 
copyreaderov/-iek a dvoch korek-
toriek. Edíciu rukopisov si vzhľa-
dom na svoju literárnu skúsenosť 
zobrala na starosť sama Tina. Gra-
fické spracovanie a tlač zverili do 
rúk špičkovým košickým firmám; 
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distribúciu kníh zas najväčším 
slovenským distribútorom, ktorí 
sú zárukou, že sa knihy spoľahlivo 
dostanú na pulty všetkých kníhku-
pectiev, aj do rúk čitateľov.

Tina Van der Holland navští-
vila Okresnú knižnicu v Bardejo-
ve dvakrát. V roku 2013 zavítala v 
TSK na prezentáciu svojich titulov 
a v roku 2014 pri prezentácii svojho 
novovybudovaného vydavateľstva 
KORUNA. Do povedomia  našich 
čitateliek sa zapísala titulom Sladký 
život opatrovateľky. Tento román 
vyvolal vlnu nedočkavých žien, 
ktoré chceli tú  knihu čítať, lebo 
mnoho žien prežíva podobné sudy, 
keď chodia pacovať do Rakúska 
ako opatrovateľky. Kniha Ako hadí 
jed, je na rozdiel od predchádzaj-
úcich úplne iná, veľmi pekná a čo 
sa týka obsahu aj náročná, nakoľ-
ko bolo nutné siahnuť hlbok dejín 
a histórie. Román SHALOM alebo 
kronika zvláštneho manželstva bol 
inšpirovaný skutočným príbehom, 
zobrazuje tieto, ale aj ďalšie problé-
my vznikajúce pri spolunažívaní 
dvoch kultúr. Ponúka zaujíma-
vé nazretie do kultúry judaizmu 
a ukazuje jeho komplikované vní-
manie zo strany majoritnej spo-
ločnosti, ktorá je navonok plná 
pochopenia, no pod povrchom 
mnohokrát skrýva staromódne 
predsudky. V knihe DÉJÁ VU sa  
hlavná hrdinka v túžbe za láskou 
potkýna cestou života kľukatou, ne-

bezpečne šmykľavou, hrboľatou, ale 
pre čitateľa nekonečne zaujímavou.

Tina Van der Holland sa naro-
dila a žije v Košiciach. Vyštudo-
vala informatiku na Univerzite P. 
J. Šafárika, ale čoskoro zistila, že 
programovanie nie je nič pre ňu. 
Túžba realizovať svoj tvorivý roz-
let ju po prelomovom roku 1989 
zaviala do vôd dizajnu. Aj keď sa 
neskôr presadila ako manažérka 
reklamy  a analytička, neprestá-
va tvoriť – venuje sa výtvarné-
mu umeniu a literárnej tvorbe.

Vo vydavateľstve KORUNA vyšli 
tieto knihy:
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Semináre
PhDr. Mária Bušiková, PhD.

Študenti literárno-dramatického krúžku pri GLS v Bardejove 
Galatea

      Cieľom
 odborných 
seminárov 
je poukázať 
na mnoho-
z n a č n o s ť 
umelecké-
ho textu, 
ktorý pon-
úka rôzne 
pohľady a 
i nt e r p r e -
tácie iných 

vedných odborov (filozofia, 
druhy umenia, teológia, ling-
vistika, psychológia, biológia
a pod.). Za prínosné možno po-
važovať aj pozývanie hostí, ktorí 
tému literárnych seminárov od-
borne obohacujú.
 V seminároch  (Cesta k 
človeku, Motív lásky v rôznych 
hudobných žánroch, Mýtus ako 
obraz sveta) na naplnenie  témy 
v literárnej sekcii poslúžili na-
sledovní autori a ich umelecké 
texty.
•  Ján Buzássy Rozprávka
•  Antoine De Saint-Exupery  
Malý princ
•  Pavol Dobšinský Trojruža

•  Jožo Urban výber jeho piesňo-
vých textov (Nočný jazdec, Len
s ňou, Voda, Vráť trochu lásky 
medzi nás)
•  Miroslav Válek Zápalky
•  Milan Rúfus výber z básnic-
kých textov
• Margita Figuli Tri gaštanové 
kone
•  Dobroslav Chrobák Drak sa 
vracia
•  František Švantner Nevesta hôľ
•  Peter Jaroš Tisícročná včela
•  Výber z textov Osamelých bež-
cov
 Pri interpretácii rozprá-
vok a ich scénických realizácií 
sme siahli po textoch J. Buzá-
ssyho, A. Exuperyho v porov-
naní s rozprávkou P. Dobšin-
ského. Rozprávka ako taká nesie 
v sebe posolstvo lásky, múdrosti 
života, pravdy, krásy. Veď ako-
že inak.  Rozprávka sa právom 
považuje za najmúdrejší žáner 
ľudovej slovesnosti. Ale prejdi-
me ku Buzássyho Rozprávke. 
Ján Buzássy siahol po starom 
motíve, ktorý určite pozná-
me.  Víla Jasná zatúži po láske 
a kvôli nej je ochotná obetovať 
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aj to, že stratí možnosť vrátiť sa 
späť do svojho rozpávkového sve-
ta. Stretne Mateja človeka. Ako sa 
ich príbeh skončí  akože inak, ak 
nie rozprávkovo.  Zaujímavá je 
postava Stratenca, ktorého možno 
prirovnať k niekdajším drotárom 
či tulákom, ktorí sa kdesi vytrati-
li zo svojho prostredia ale tým, že 
putovali, chodili z miesta na mies-
to po celej krajine, vedeli načúvať, 
zbierali skúsenosti, vedeli kadečo, 
boli veľmi múdri a stali sa akými-
si zvestovateľmi nových správ či 
udalostí. Spomeňme si na Jarošo-
vu Tisícročnú včelu. Ján Buzássy 
prisúdil náležité miesto prírode. 
Odkryl v nej to, čo ju robí veľkou 
a to je jej sila, zákonitosť, neopako-
vateľnosť a zároveň jej neuveriteľnú 
schopnosť sa vyrovnať s katastrofa-
mi, ktoré jej spôsobuje človek. Ak 
si uvedomíme, že Buzássy je básnik 
moderný, ovplyvnený modernými 
prúdmi, boli tu 
spomínaní bít-
nici - americkí 
autori, ktorí sa 
otvorene hlásili 
k homosexuali-
te, básne tvorili 
v baroch, tak 
je viac ako za-
ujímavé, že sa 
cez postavy 
pastierov vra-
cia k hodnotám jednoduchého 
života. Možno sa nám budú javiť 

dialógy príliš jednoduché snáď 
až primitívne, ale my, myslím si, 
chceme žiť až príliš zložito, s tab-
letami, mobilmi, notbukmi, akoby 
sme sa chceli povýšiť nad človeka. 
Len si nie som istá, či ešte vieme 
vnímať prirodzenú krásu, zem, 
slnko, mraky len tak, lebo k nám 
patria. A ešte jedno pozitívum, 
prečo Buzássy a jeho Rozprávka, 
Buzássy patrí k autorom, ktorý 
vie, čo s jazykom, jeho umelecký 
jazyk je obrazný, ale zrozumiteľňý. 

Mýtus ako obraz sveta

Ak považujeme mýtus v zjed-
nodušenej podobe za niečo trváce 
a nemenné, tak vhodným príkla-
dom na obraz mýtu v umeleckej 
literatúre je próza naturizmu, ktorá 
oficiálne vstupuje na literárnu scé-
nu v r. 1937, kedy M. Figuli vydáva 
súbor poviedok a noviel Pokuše-

nie, D. Chro-
bák súbor 
próz Kama-
rát Jašek a Ľ. 
Ondrejov svoj 
r o m á n o v ý 
debut Zboj-
nícka mlado-
sť. Záchranu 
pred odcud-
zeným a roz-
háraným sve-

tom hľadajú autori v dedinskom 
človeku, vo svete mýtov, balád 
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a symbolov. Z autorov naturiz-
mu sme vybrali Margitu Figuli 
a jej Tri gaštanové kone a Dob-
roslava Chrobáka a jeho novelu 
Drak sa vracia. Margita Figuli Tri 
gaštanové kone (stručný obsah). 
Peter je sirota , pochádza z Turca, 
s Magdalénou sa poznajú od det-
stva, neskôr ich vzťah prerastie do  
lásky, dokonca si Peter chce vzi-
ať Magdalénu  za ženu.  O  Mag-
dalénu má záujem aj  násilnícky 
Jano Zápotočný , najbohatší gazda
v Leštinách a pašerák koní. Zámer-
ne neuvádzame záver románu, ten 
už bude predmetom interpretácie. 
Pokiaľ prejdeme k riešeniu mýtu 
v Troch gaštanových koňoch, 
predsa  by som upriamila vašu po-
zornosť na problém postáv v celej 
medzivojnovej literatúre, kde pró-
za naturizmu patrí. Ide o postavy 
bez koreňa, v preklade by to mohla 
znamenať bez pôvodu, sú strate-
né. A práve úlohou umeleckej li-
teratúry je poskytnúť riešenie, ako 
sa zakoreniť, ako nájsť seba a cestu 
k ľuďom. A teraz prejdeme kon-

krétne ku Trom gaštanovým ko-
ňom. Mnohí z nás poznáme do-
slova populárnu filmovú verziu  
románu, ktorá je interpretačne pre-
zentovaná ako príbeh so znakmi 
rozprávky. (Magické číslo tri, prí-
beh sa končí šťastne, atď.) Ale do-
volím si tvrdiť, že málokto pozná 
pôvodnú verziu  románu. Pri skú-
maní mýtu v románe Tri gaštanové 
kone budeme vychádzať z pôvod-
ného znenia z rokov 1940 - 1947, 
pretože v neskorších vydaniach 
podstata mýtu na základe kresťan-
ského étosu bude chýbať. Z akého 
dôvodu. Jednoduchá odpoveď, 
z politického. Po roku 1948, kedy 
u nás definitívne zvíťazil socializ-
mus, ako vieme, mnohí autori už 
museli prejsť do domáceho alebo 
zahraničného exilu, napr. Katolíc-
ka moderna a oklieštený ostal aj ro-
mán Tri gaštanové kone. Dvere do 
románu nám pootvorí práve Petrov 
monológ v jeho úvode, ktorý zne-
sie aj kritérium modlitby. Položme 
si otázku, s akým cieľom vstupuje 
postava Petra už v úvode románu. 
„Nežiadam si márnosti svetských 
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o d 
H o s -
p o d i -
n a . . . “ 
Petrov 
m o -
n o l ó g 

znesie aj kritérium modlitby, 
je vyjadrením jeho vôle. Prosí 
o zbožnosť, dobro, spravodlivosť, 
priamosť, zásadovosť, čiže prosí 
o cnosti v zmysle kresťanského éto-
su. Na začiatku nevieme, či si žiada 
len to, čoho sa mu nedostáva, ale 
o čom vie, alebo si len želá upev-
niť a prehĺbiť to, čo je jeho etickým 
vlastníctvom. Ak je našou témou 
problém mýtu, kde ho v tomto 
texte hľadať. Ako sme povedali, 
za mýtus môžeme pokladať to, čo 
je stále a nemenné. Za mýticku by 
sme mohli pokladať práve postavu 
Petra, ak naplní svojimi skutkami 
tie kresťanské cnosti, o ktoré prosí 
Hospodina v úvode románu. Jeho 
najväčšou túžbou je  získať Magda-
lénu ako muž jednotnej mysle, nie 
muž rozkoše.  Ako bude teda Figu-
lička kreovať svoju postavu ďalej na 

ceste k Magdaléne. Postaví mu do 
cesty soka, Jána Zápotočného, Ma-
galéninu matku Maliaričku, kto-
rá vidí len Zápotočného peniaze 
a nepomôže mu ani nerozhodný 
a slabý Magdalénin otec. Nasleduj-
úce ukážky sú obrazom postáv Pet-
ra a Jána Zápotočného a ich cha-
rakterov. „To je Zápotočný ...Jano 
Zápotočný z Leštín, prvý gazda 
v Leštinách ...“. „Opakujem si v du-
chu za ním a cítim, ako mi prebieha 
cez telo slabá triaška...“. Ako inter-
pretovať ďalej postavu Petra?  Keďže 
vedel by podľa kresťanského etosu  
utrpenie prijať, ale ho nie spôsobiť, 
p r e t o 
ho au-
t o r k a 
o d -
s ú v a 
d o 
p o z í -
cie pasivity. Je ochotný rešpektovať 
cudziu vôľu, ak je dostatočne silná, 
čiže aj vôľu Magdalény, ak sa slo-
bodne rozhodne pre Zápotočného. 
Autorka postavila Petra pred dve 
veľké úlohy, chce ochrániť Magda-
lénu pred násilníckm Zápotočným, 
ale zároveň  mu Magdaléna pred-
kladá podmienky, ktoré Peter musí 
splniť, aby sa stala jeho ženou, 
tie mu kladie v Jánsku noc, ktorá 
a považuje v duchu ľudových tra-
dícií ako noc lásky. „Pôjdeš teda 
do svojho rodného kraja...“. Jánska 
noc má v tomto texte inú funkciu. 
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Mala by to byť aj noc lásky podľa 
ľudových tradícií, ale nestalo sa 
tak, Zápotočný sa zmocnil Magdá-
leny násilím. Peter sa vracia so spl-
nenými podmienkami. Aby Margi-
ta Figuli zachovala postavu Petra 
v intenciách kresťanského étosu, 
ako nám ho predstavila na začiatku 
románu, nemohol sa Peter dopustiť 
násilného činu. Peter a  Zápotočný 
sa museli ešte stretnúť, veď obaja 
Magdalénu chceli, hoci tá už bola 
za Zápotočného vydatá. Peter sa 
vracia so splnenými Magdaleni-
nými požiadavkami a s tromi gaš-
tanovými koňmi. Jano Zápotočný 
si po návrate Petra uvededomuje, 
že Magdaléna nikdy dobrovoľne 
nebude jeho, a tak hnaný nenávis-
ťou, hnevom i žiarlivosťou vypa-
ľuje gaštanovému koňovi žeravým 
železom nabok Petrovo zamenie 
TULÁK. Aby Figulička dotvorila 
postavu Petra v mýtických intenci-
ách, nechala akt spravodlivosti na 
prírode, kôň vykonal akt spravod-
livosti. Ešte snáď zmienka o tom, 
ako si odvádza Peter Magdalénu 
ako čistú. Oblúkom hore, keď sa 
zdá, že Magdaléna neprežije, au-

torka akoby necháva Magdalénu 
očistiť sa a jej návrat dole môže-
me vnímať ako akt očisty. Mýtus
v postave Petra. Ako sme poveda-
li, Peter sa svojím konaním ničím 
nespreneveril kresťanskému kanó-
nu, alebo lepšie povedané naplnila 
sa úvodná  “modlitba”, a ak mýtus, 
ako sme v úvode povedali, vníma-
me ako niečo dané a nemenné, tak 
postava Petra je postava mýtická. 
Záverečná scéna napĺňa autorkin 
zámer. Peter si odvádza Magdalénu
 „Keď sme skončili všetky povin-
nosti, vybrali sme sa konečne do 
Turca.“

Motív lásky v rôznych hudobných 
žánroch

 Pri zamyslení sa nad téma-
mi našich seminárov, nech už boli 
akékoľvek, všetky sa odvíjali od 
prapodstaty človeka a to od jeho 
odvekej túžby po láske, je to jedno, 
či trpel, alebo sa vznášal vo výši-
nách. Inak to nebolo ani v piesňo-
vej tvorbe Joža Urbana. Najbohatší 
motív, okrem iných, je motív lásky, 
ktorý budeme interpretovať v tex-
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tovej i piesňovej podobe.
Koncepciu seminára sme roz-

pracovali dvojpólovo. Jednu časť 
tvoria spomienky jeho spolupra-
covníkov na J. Urbana, druhú časť 
interpretácia jeho piesňových tex-
tov. Vraj najkrajšie texty o láske 
píšu muži. J. Urban určite k nim 
patrí. V čom spočíva príťažlivosť 
Urbanových textov? 
•  jeho texty majú príbeh (porov-
návame s textami Osamelých bež-
cov),
•  vytváral takých lyrických hrdi-
nov, ktorým nebolo dopriate po-
rozumenie v láske (podobne ako 
v ľúbostnej lyrike M.Válka),
•  zaujímavo uplatnil symboliku 
Boha - jeho veľkosť, samotu a utr-
penie (porovnanie s M. Rúfusom),
•  J. Urban obdivovaný bohém 

vo svojej samote naliehavo sa do-
volávajúci lásky,
•  žena dáva mužovi pocit istoty 
v jeho roztratenom svete,
•  láska dáva zmysel života už tým, 
že je, aj keď práve nepatrí nám,
•  Urbanove texty majú hĺbku.

     V nasledujúcich seminároch sa 
budeme zaoberať témami, ktoré 
by svojou príťažlivosťou vzbudili 
u účastníkoch seminárov záujem 
o krásnu literatúru.
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Prednášky k literárnym seminárom

Mgr. Jana Lešková

1. Láska ako filozofický pro-
blém (fil. a psych. rozmer, se-
baláska,  pseudoláska, Fromm 
“ Umenie milovať“, Jung a ar-
chetyp animus a anima, Nie-
tzsche, Schopnehauer a láska).  

Vo svojom príspevku som sa 
zamerala na lásku  z psychologic-
kého a filozofického pohľadu. Aj 
keď si myslíme, že vieme, čo je lás-
ka pri hlbšom pohľade zisťujeme, 
že ju nedokáže-
me definovať tak 
j e d n o z n a č n e . 
Vieme ju síce 
popísať, ale pres-
ná definícia nám 
uniká. Môžeme 
však konštato-
vať, že aj keď 
nevieme, čo to 
vlastne láska je, 
ak príde, určite ju hneď odhalíme. 
Láska – ako postoj k sebe samému 
(sebaláska): výklad z pozície seba-
lásky, ktorá je základným výcho-
diskom, najprv musíme mať radi 
seba samých, až tak si môžeme vy-
tvárať vyššiu úroveň,
– ako orientácia na  iných  ľudí, 
obetovanie sa, záväzok, zodpo-
vednosť, oddanosť, starosť, rešpekt 
– vysvetlenia z pozície existencialis-
tov,

– ako  hodnota,  emócia, ktorá je 
obohatením nášho vnútorného 
sveta a je plná rozporov, vyznačuje 
sa polaritou a ambivalenciou.

E. Fromm v diele „Umenie mi-
lovať“: popisuje lásku ako podstatu 
ľudskej existencie, spája ju s mód-
mi byť alebo mať, prepája sa s au-
tenticitou života. Láska a utrpenie 
pojmy, ktoré spolu bezprostredne 
súvisia, láska ako abstraktná emó-

cia verzus 
logické argu-
mentácie.

P r o -
blém lásky 
v dnešnej 
konzumnej 
spoločnos-
ti: Musíme 
pripustiť, že 
ženie naše 

kroky, neustále sa o ňu snaží-
me, no mnohokrát dáme pred-
nosť iným veciam. Konzum nám  
tak ukazuje lásku skôr v podobe 
pseudolásky, len sa na ňu hráme, 
nechceme trpieť, chceme ju vlast-
niť, mať, správame sa ako auto-
maty,  ale mali by sme si pamätať, 
že automat nedokáže milovať. Za-
mieňame si lásku s počiatočným 
pocitom zamilovania, s realitou, 
utekáme pred zodpovednosťou. 
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Ide nám o lásku s nulovými stra-
tami, o lásku s istotami bez rizika.
V západnej kultúre sa preceňuje 
význam zamilovanosti na úkor sa-
motnej lásky.
Jung – animus a anima ako arche-
tipálne poňatie lásky, na základe 
ktorého milujeme vlastne v tom 
druhom samých seba. Utváranie 
si obrazu o partnerovi – láska ako 
projekcia.
Láska je, keď vyprchá zamilovanosť 
a odznie projekcia 
Zamyslenie sa nad výrokom „...za-
ľúbení  sú  chránení...“ pred čím?  
Kult zamilovanosti a lásky 
v rozprávke – a žili šťastne,   až kým 
nepomreli...  
Na záver zamyslenie sa nad láskou 
ako túžbou po 
poznaní.
  

2. Mýtus 
ako obraz sve-
ta: prednáška 
bola zameraná 
na vysvetle-
nie podstaty 
mýtu, filozofie 
ako istých dru-
hov svetonázorov,  akým spôso-
bom nám pomáhajú sa orientovať 
vo svete a utvárať si obraz o svete 
samotnom, o úlohe a postavení 
človeka. Základnou vlastnosťou 
človeka je zvedavosť, túžba hľadať, 
pýtať sa...
(Definícia mýtu, výklad cez jed-
notlivé mýty v dejinách, funkcie 
mýtu, delenie podľa obsahu, myto-
lógia ako veda).

Mýtus je obraz o tom, ako sa do-
spelo k pokroku v civilizácii, mizne 
v ňom rozdiel medzi prírodným a 
metafyzickým, medzi fantastickým 
a reálnym, mýtus nevysvetľuje, ale 
ukazuje...
Súčasné teórie sa vracajú k mýtic-
kým obrazom:
 - hľadanie hrdinov, 
-  stratený raj (údel padlého člove-
ka), mýtus o obnovení sveta,
-  mýtus o šťastnom divochovi (J. J. 
Rousseaue),
- kozmogónia (stvorenie sveta) – 
ex nihilo, chaos,
„ Nielenže je vesmír záhadnejší než 
si myslíme, ale je oveľa záhadnejší 
než si dokážeme vo svojej fantázii 
vôbec predstaviť“ .

Vraciame sa 
k týmto obra-
zom, lebo by 
mohli človeku 
poradiť v tom, 
ako sa má sprá-
vať vo svojom 
vlastnom svete.

3. Malý princ: 
filozofická rozprávka: 
Malý princ -  tento druh fil. rozprá-
vok pre dospelých  nevzniká preto, 
aby deti zaspali, ale aby sa dospelí 
zobudili... Poukazuje na to, že síce 
v rozprávkach víťazí dobro nad 
zlom, ale v rozprávke život to tak 
byť nemusí. Poskytuje nám širo-
ký priestor na nové videnie, ktoré 
však dospelým chýba, nakoľko sú 
až príliš uzavretí do svojho sveta 
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– sveta dospelých, kde detská fan-
tázia nemá miesto. Nakoľko sa jed-
ná o fil. úvahu, tá nám umožňuje, 
pozrieť sa na problémy aj z iného 
uhla, ukazuje nám náš vzťah k sebe 
samým, k iným, k svetu, vesmíru 
a núti nás zaujať kritický postoj. 
Proti sebe stoja  krása detstva, ne-
vinnosť, bezstarostnosť, ľahkosť, 
oddanosť, krása  ľudských vzťahov
a spolupatričnosť,  krása  našej 
zeme, ktoré  sú  neustále ohrozo-
vané ľudskou hlúposťou a nadrade-
nosťou.

Na malé-
ho  princa sa 
dá pozerať aj 
ako na  symbol  
toho malého 
dobra, ktoré 
drieme v kaž-
dom človeku 
v rôznej hĺbke, 
ale je  ho treba 
vedieť  a chcieť 
objaviť. Stojí zazmienku, aspoň na 
chvíľu sa zamyslieť nad tým, čo je 
to vlastne dobro ako také, dobro 
vo svojej podstate, ktoré sa spája
s človekom. Vieme síce vymenovať 
rôzne druhy dobra, no čo je dobro 
samo o sebe,  je trochu zložitejšie. 
Existuje vôbec dobro ako pozi-
tívna hodnota alebo jeho dobro 
vyplýva z kontextu a je to len po-
jem, ktorý sám o sebe je neutrálny? 

Dobro ako kategorický impera-
tív (Kant) – ako morálny príkaz, 

ktorý existuje objektívne a drieme 
v každom človeku. 

Čaro rozprávky  - zápas medzi 
dobrom a zlom v človeku, tento 
zápas je nevyrovnaný... ale je tu 
neustála túžba po jeho dosiahnutí, 
neustále udivuje, ako tieto dve veci 
môžu existovať súčasne v človeku, 
vrátiť  človeka na správnu cestu, 
nastaviť mu zrkadlo.

Fil. rozprávka idealizuje dob-
ro ako hodnotu, ktorá však nemá 
miesto na tomto svete, v danej 
dobe, a tak malý princ ako symbol 

toho dobra
v nás zomie-
ra . Dobro do 
tohto sveta 
nepatrí.  

P o t r e b a 
n e u s t á l e -
ho  hľadania 
a  uvedome-
nia si toho, že 
dávať je oveľa 

viac, ochota prebrať zodpovednosť 
za dianie    na svete, o neustálom 
hľadaní zmyslu ľudského života.

Tento filozofický rozmer núti 
človeka zastaviť sa a položiť si otáz-
ku, aký je teda zmysel  života a či 
je šťastný. Osud človeka a zeme je 
v jeho rukách.
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Prednášky k literárnym seminárom

Mgr. Lenka Blaňarová

Príspevok na seminár Mýtus ako 
obraz sveta, na tému Jánske zvyky 
a tradície na území Slovenska. 

Cieľ: predstaviť oslavy letného sl-
novratu prevádzané v jednotlivých 
regiónoch Slovenska, poukázať na 
spevy a piesne spievané v tomto 
období, názorne predviesť.

1. Oslavy letného slnovratu 
Naši predkovia rozlišovali len dve 
ročné obdobia. Termín jar ozna-
čoval celú teplejšiu polovicu roka 
a zima zasa tú studenú. Slovo leto 
znamenalo rok, obdobie od jari 
do jari. Až neskôr sa vyčlenilo leto
a jeseň ako samostatné ročné ob-
dobia. Pre-
to aj ľudo-
vé obyčaje 
vrcholia v 
čase letné-
ho slnovra-
tu 21. júna 
a ďalšie sa 
hromadili 
až do ob-
dobia zim-
ného slno-
vratu 21. decembra. Letný slnovrat 

bol pre Slovanov najvýznamnej-
šou udalosťou roka, pretože naši 
predkovia si ctili Slnko ako zdroj 
života na Zemi. Od Slnka závise-
la úroda na poliach, podľa neho 
a jeho brata Mesiaca sa určoval čas. 
Poslaním slnovratových tradícii 
a zvykov bolo magicky zaistiť zdar-
ný priebeh leta a proces zrenia 
s dostatkom vlahy (kúpanie), tepla 
(motív ohňa) a plodivej sily (sexu-
álna uvoľnenosť). Tradovalo sa, že 
na Jána majú najväčšiu moc všetky 
živly - zem, voda i oheň. Osobitne 
oheň bol základnou zložkou zvy-
kov, predovšetkým pálenie vatry, 
okolo ktorech spievali, tancovali 
a oheň preskakovali nielen mládež, 

ale aj ženy
a muži. 
2. Pôvod 
slova
Pálenie vat-
ry sa v jed-
n o t l i v ý c h 
regiónoch 
S lovenska 
n a z ý v a -
lo rôzne. 
Niekde ich 

volali Ohne Svätojanské, Páliť Va-
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jana, Vajano, Vajanuo, Vajanka, 
Vajanok, niekde volajú ich aj Tu-
rícami. Vajano rozložené na Va- 
a Jano znamená: svätý alebo svet-
lý Jano (podobne ako Va-noce 
znamenajú sväté, svetlé noce).
Vo východných župách Slovenska 
majú tieto ohne meno: Sobotky 
v Radome v Šariši: Sobutky, 
v Markušovciach v Spiši: Sobotačky, 
v Poľsku: Sobotky. Sobotky jedni 
odvodzujú od hebr.: Sabbat — svi-
atok, iní od soviet — zhromažde-
nie (congressus) V Pozdišovciach 
v okolí 
Zemplí-
na práve 
v sobo-
tu večer 
pred Ru-
sadlami 
(Turíca-
mi) vy-
brala sa 
dospelej-
šia mlá-
dež z de-
diny na chotár nesúc pritom snopky 
slamy, urobila z nich hromádky, 
zapálila ich a preskakovala, pri-
čom mládenci za dievčatmi behali
a spoločne spievali. Toto sa dialo 
každú sobotu až do Jána. Odtiaľ ich 
volali Sobotkami, Sobotečkami. 
Jánska noc mala nádych voľnej
a rozpustilejšej zábavy, niečo ako 
vyháňanie noci slnkom, premo-
ženie noci neustálym svetlom až 

do jeho objavenia sa na oblohe. 
Očistný oheň mal pri tom zbaviť 
ľudí chorôb, bujarosť a mladosť 
mládencov a dievčat zasa mala po-
silniť okolité polia a lány, ktoré vraj 
vďaka vysokým jánskym ohňom 
priniesli neskôr vysokú úrodu. 

3. Jánske piesne
Pri slávnostiach Pálenia Vajana 
spievajú sa na Slovensku zvláštne 
„Vajanské Spevy“, alebo „Svätoján-
ske Pesničky“. Sú piesne, ktoré sa 
spievajú v týždňoch pred svätým 

J á n o m , 
ktor ými 
c h o d i a 
„Príchod 
J á n a 
o h l a -
s o v a ť 
a Chvá-
liť Jána“. 
Osobitné 
p i e s n e 
spievajú, 
keď idú 

klásť ohne, iné pri kladení ohňov, 
iné počas tanca okolo ohňa, iné 
počas preskakovania ohňa, pri po-
chode s fakľami, pri ovievaní fakieľ 
a iné, keď odchádzajú. Patria ku 
kalendárnym obradovým pies-
ňam, obsahujú archaické motívy 
ohňa, vody a sv. Jána, typické sú 
úvodné zvolania a oslovenia Jána 
ako aj ustálené záverové formulky, 
spievala ich najmä mládež, preto 
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sú prítomné ľúbostné, prekáravé 
motívy medzi dievkami a chlap-
cami, v textoch prevládajú 4-ver-
šové strofy so 6-10 slabičnými 
riadkami, melódie sú regionálne 
a lokálne viazané, najarchaickejšie 
majú úzko rozsahové nápevy spie-
vané na 1 tóne (vykríkačky) alebo 
okolo 3 tónov a prevládajú v nich 
kvart a kvintonálne melódie, blízke 
najmä trávniciam a žalospevným 
piesňam. Vyskytovali sa na celom 
Slovensku. Zachovali sa až dodnes 
najmä v regiónoch stredného a vý-
chodného Slovenska  

Príspevok na literárny seminár 
Motív lásky v hudobných žán-
roch 15. 10. 2014 na tému Mo-
tív lásky v ľudových piesňach 
na Slovensku

Cieľ: Priblížiť 
špecifiká ľú-
bostných ľu-
dových piesní 
na Slovensku, 
t e m a t i c k é 
a funkčné 
r o z d e l e n i e 
ľ ú b o s t ný c h 
piesní, názor-
né prevede-
nie.

Ľudové piesne patria k najroz-
šírenejším formám ľudovej slo-
vesnosti. Ľud v nich vyjadroval 
svoje city, zážitky a skúsenosti z ka-

ždodenného života. Sú nerozlučne 
spojené s melódiou, s nápevom. 
Žili iba v ústnom podaní ľudu, teda 
podávali so od jedného človeka 
k druhému a takýmto spôsobom 
pretrvali cez dlhé stáročia až po 
dnešné časy. Ľudové piesne rozli-
šujeme najmä podľa toho, k akým 
príležitostiam sa viažu, ale aj podľa 
tematiky, prípadne podľa toho, kto 
ich zvykol najčastejšie prednášať. 
Sú v prvom rade prirodzené a jed-
noduché, veď ich tvorcom a rozši-
rovateľom je sám ľud. Sú to piesne 
zrozumiteľné, prostým ľuďom veľ-
mi blízke a ľahko sa zapamätajú. 
Prezrádzajú nám veľmi veľa o živo-
te ľudu v minulosti, o jeho myšli-
enkach, náladách, citoch, túžbach 
a boji o lepší a spravodlivejší život. 
Pôvod ľudových piesní je neznámy, 
uchovali sa z pokolenia na pokole-

nie ústnym 
p o d a n í m . 
Z a k l a d a j ú 
sa teda na 
t r a d í c i á c h
a často sa 
viažu k obra-
dom alebo 
iným prí-
ležitostiam 
dedinského 

ľudu. Ľúbostné piesne tvoria najroz-
siahlejšiu zložku ľudových piesní. 
V tradičnom vidieckom prostredí 
to bolo preto, lebo obdobie mla-
dosti človeka, pred založením ro-
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diny, bolo tým obdobím, kedy si 
najviac zaspieval, zatancoval. Naj-
viac sa ešte v prvej polovici 20. stor. 
spievalo na priadkach či pri páraní 
peria, ale napríklad aj pri prácach 
na poli, pri hrabaní sena (trávnice). 
Tradičný spôsob života na dedine 
prinášal počas roka mnohé príleži-
tosti ku spevu (Vianoce, Nový rok, 
pálenie jánskych ohňov, Turíce, 
na púťach, v kostole). A dodnes sa 
najviac spieva – tak ako aj voľakedy 
– na svadbách.
Tematické a funkčné skupiny sú: 
1. láska v rodine vyjadrená najmä 
v svadobných piesňach, odobier-
kach, piesňach odchodu z rodiny; 
2. láska medzi chlapcom a dievča-
ťom tvorí najrozsiahlejšiu skupinu: 
o rozvíjajúcej sa láske, o šťastnej 
a nešťastnej láske (v baladických 
a v regrútskych piesňach); 
3. láska manželská o súdržnosti, 
s t a r o s t l i -
vosti, har-
monických 
v z ť a h o c h 
v rodine, ale 
tiež o rodin-
ných drá-
mach, tvoria 
neveľkú sku-
pinu. 

Ľú b o s t -
né piesne sa vyznačujú vysokou 
mierou poetizácie jazyka, obraz-
nosťou, výraznou subjektivitou a 
intímnou individuálnosťou výpo-

vede. Ľúbostné motívy prenikajú 
všetky štýlové vrstvy, od najstarších 
v magicko-rituálnych piesňach (s 
ľúbostnou mágiou), s precítený-
mi ľúbostnými ťúžbami v lúčnych 
piesňach, v pastierskych záletníc-
kych piesňach až po nové piesne 
s exaltovanými a dramatickými 
motívmi straty lásky, dôvery a ne-
very. V nových piesňach je to až 
sentimentálna precítenosť a strata 
jemnej poetickosti obrazov a pri-
rovnaní, ktoré poznačili repertoár 
ľúbostných piesní v 19. a 20. sto-
ročí. Ukážky Ľúbostných  piesní 
slovenských a šarišskej poukazujú 
na jedinečné tématické prepojenie 
túžby, čakania na lásku so  šťav-
natými plodmi prírody, ako sú če-
rešne, jabĺčka či ružičky. Nápevy 
slovenských piesní sú typické tým, 
že sa opakujú a majú jednoduchú 
melodickú líniu veselého charak-

teru. O ich 
pozitívnom 
náboji vypo-
vedá už pou-
žitie durovej 
tóniny. Od-
lišne tema-
ticky aj me-
lodicky však 
pôsobí šariš-
ská pieseň 

Čerešeň čerešeň, ktorá je odrazom 
nešťastného trápenia sa pre lásku. 
Molová tónina a pomalšie tempo 
dotvárajú smútočnú atmosféru 
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Prednášky k literárnym seminárom

ThDr. Anton Červeň, PhD

S i l v á n o 
Fauti vo 
s v o j e j 
k n i h e 
K o n i e c 
časov sa 
prihová-
ra veľmi 
zvláštne, 
že život 
speje ku 

svojmu koncu. Pretože každý čas sa 
kráti. Toto krátenie nie je smútok 
ale je to poukázanie na cieľ a zmy-
sel ľudského života. Život má zmy-
sel len vtedy, keď je naplnený. Keď 

v jeho závere môžeme povedať, 
že stál za to. Dejiny, kultúra, etika 
môžu nájsť svoj poriadok len vte-
dy, ak nájdu svoj cieľ. Preto je veľmi 
dôležité vytvárať mentalitu zmyslu 
života. A odpoveď na jeho zmysel. 
Nie je nič dôležitejšie ako odpove-
dať si na zmysel života. Prichádza-
me k tomu, že svet má tri rozmery, 
dvanásť kategórií a len jednu dušu. 
Dnes je veľmi ťažké odpovedať na 
otázku zmyslu života. Pretože sa 
ani tým nezaoberáme. Ani to nevi-
díme ako hodnotu.
Skôr to berieme ako čosi, čo sa 
musí odložiť. Podobne ako choro-

témy (piesne Červené jabĺčko, Jed-
na ruža dve ruže, Čerešeň čerešeň).
Goralské piesne sú špecifické opa-
kovanými motívmi a stupňovaním 
slovných a vetných spojení. Refrén 
je často nezmenený, mení sa len 
tempo alebo rytmický sprievod 
v piesňach. Piesne vypovedajúce 
o láske sú často spájané s tancom 
a radosťou. Cítiť z nich radosť zo 
života a mladosť, očakávanie a túž-
bu po láske. (piesne  Za gurami za 
ľasami, Jesce jose neviem)

V rusínskych piesňach ľúbost-

ného charakteru sa téma dotýka 
veľmi dôležitého faktu súvisiaceho 
s minulým obdobím a to boli zá-
sahy rodičov do ľúbostného života 
ich detí. Mladé dievčatá sa v pies-
ňach obracajú na svoje matky, ot-
cov, aby im nebránili v slobodnom 
výbere partnera alebo ich nenútili 
vydať sa z poslušnosti. Piesne sú 
preto často baladického charakteru 
s lyrickými a aj epickými časťami 
v molovej tónine a pomalom tem-
pe a trojdobom metre. (piesne Na 
tobi dube, Stojala ja)
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bu a utrpenie. Dnes sa kladie dôraz 
na dimenziu pocitov, dosiahnutie 
príjemnej eufórie, byť úžasní až zá-
bavní. Dostali sme sa na pole zába-
vy a pocitu. Zdá sa nám, že už nee-
xistuje pravda v živote, že všetko je 
akési klam. Mnohí už neveria ani 
v krásu ani v ohavnosť, ale hľadajú 
širokú paletu zábavy. Čiže žijeme 
kultúru okamžiku. Tento „zúrivý 
nihilizmus“1 v postmodernom my-
slení. Keby sme chceli byť metafo-
rickí, ako pán Shakespeare museli 
by sme povedať, že pár topánok 
je viac ako Shakespeare. Čiže – si 
nevážime človeka. Topánky sú pre 
nás prednejšie ako nejaký spisova-
teľ. A preto sa so zúfalstvom pýta-
me, či výchova dnešného človeka 
je pozitívna, či sa oplatí venovať 
výchove a čo sa bude diať. Je to 
otázka na zamyslenie, lebo aj Sol-
ženicyn vo svojej knihe Dvesto 
rokov spolu opisuje, že V.I. Lenin 
a Hitler sa stali zrúdami zlej kres-
ťanskej výchovy.2   Ak nechceme 
vychovávať „zrudy“, musíme vážne 
brať kresťanstvo. Každodenný ži-
vot, priestor na utrpenie, aj bolesť 
a otázku výchovy. Svet nie je len 
priestor, v ktorom dýchame ale je 
to priestor, ktorý napĺňame vzťahy. 
Čiže vzťahy treba vidieť. Hovorí sa, 
že svet je priehľadný len vtedy, keď 
ho dokážeme vnímať, keď vidíme 
zmysel tohto sveta, keď dokážeme 
osvetliť a pochopiť jeho zmysel. To 
hovorí pani Pešková. Potrebujeme 
1  GÁLIKOVÁ TULNAIOVÁ, G. 2013.  Pro-
blém výchovy, 1. vyd. Bratislava, IRIS, 2013. s. 
23, ISBN 978-80-89-256-04-4
2  SOLŽENICYN, A. 2005. Dveste let pospolu, 
1. Vyd. Praha, Akadémia  2005, s. 160, ISBN 
80-200-1267-2

znovusebanájdenie v životných si-
tuáciách, vzťahoch, ktoré spočívajú 
v pochopení môjho miesta, jeho 
zmyslu v tvorivom bytí. Potrebu-
jeme rozumieť sebe, svetu i našim 
možnostiam. Tak sa stávať viac 
ľudskejší. Vnášať do každodenného 
života lásku a porozumenie. A pre-
to odpovedáme aj na našu základ-
nú otázku, ktorá je, že hospic nemá 
byť miesto  nejakého odkladu, ale-
bo ubytovne, alebo skladu, ale je to 
miesto, kde sa napĺňa život. 
Význam slova hospic prví použí-
vali Angličania v stredoveku.  Vý-
znam tohto slova v slovníku cud-
zích slov v r. 1979 sú dva významy. 
Prvý znamená prechodnú ubytov-
ňu s nádvorím, kde kupecké kara-
vány prekladali svoj tovar a platili 
clo. Druhý význam je archaický,
a poukazujem na útulok pre pút-
nikov. Čiže hospic nie je ako bod
a odklad a smútok, ale je to oáza, 
kde sa stretávame s pravdou o živo-
te. Práve  hospic by mal otvoriť ces-
tu výchovy mladým, ktorí by mali 
objavovať pravdu. Čiže je to oáza. 
Druhá vec je to miesto, kde sa bu-
duje človek, kde sa rozvíja človek. 
Najmä jeho ľudská citová potreba. 
Ale predovšetkým existencionálna, 
bytostná. Je v povahe človeka po-
znávať veci tajomné a medzi ne pa-
trí aj riziko, že sa stretne  s ľuďmi, 
ktorí sú na odchode. Tu uvidí akési 
prirodzené očakávanie inej dimen-
zie a akceptácie druhým človekom. 
V samotnom hospici objavuje mla-
dý človek zdravotné sestry a per-
sonál, ktorý tam sa venuje a stará
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o človeka, ktorý je defakto na 
smetisku. Takto nepriamo zažíva 
praktickú lásku človeka k človeku. 
Zažíva silu slova, ktoré potešuje 
a dá týmto odloženým nádeje. Prá-
ve tu na tomto mieste má mladý 
človek do činenia dozrievanie cito-
vej oblasti. Nachádza tu inú ľudskú 
citovosť. Zrelú, špecifickú, ktorá 
dozrieva v procese. Tento proces 
dozrievania začína od narodenia
a trvá do smrti. Preto hospic je 
školou zdravej citovej výchovy. 
Hoci všetky informácie vo svete 
dieťa dnes má od rodičov, a z ka-
ždodenného života, kde najprv 
stretáva svojich priateľov rovesní-
kov, dospelých, ktorí pracujú ale 
stretáva sa aj s bolesťou, ktorá mu 
dáva úplne inú dimenziu dozrieva-
nia. Práve každý človek sa učí  cítiť 
prostredníctvom kontaktov inými 
ľuďmi zodpovednosti, súcitu a so-
lidárnosti. Takto sa formuje zdra-
vý jednotlivec aj po emocionálnej 
stránke, ktorá ho vovádza k charak-
teristike zdravého človeka. Usmer-
ňuje jeho výkyvy, aj bolesť aj prav-

du o živote, jeho nálady a vovádza 
ho do vážneho hodnotenia svojho 
života a medziľudských vzťahov. 
Preto aj hospic môže byť školou 
emocionálnej stability. Môže nás 
naučiť disciplíne pracovať na sebe, 
zamýšľať sa nad sebou a pochopiť 
aj námahu života. Ale čo najviac 
vidím, čo potrebujeme pre život, 
je tolerancia a zbavovanie sa egoiz-
mu. Hospic je  ako škola osobnosti 
každého človeka, kde sa upravuje 
a formuje súbor potrieb – hodnôt. 
A chcem poznamenať, že existujú 
vyššie hodnoty, ako materiálne,
a to duchovné a to sebadarova-
nie sebatranscentdencia. Kde sa 
skvalitňujú naše vzťahy, kde vieme 
slúžiť, pomáhať a darovať sa. Pre 
dnešného človeka je to veľmi dôle-
žité. Postupne sa učíme sebareflexii  
a to cez kontakt s osobnosťou re-
cipienta – človeka odchádzajúceho 
z tohto sveta. Práve tento kontakt 
prebúdza a rozvíja svet ľudských 
emócií a pocitov v najdelikátnejšej 
oblasti. 
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Scénická výprava k literárnym seminárom

Mgr. Slávka Kollárovičová

   Mnohoznačnosť umeleckého 
textu, ktorý ponúka rôzne pohľa-
dy a interpretácie iných vedných 
odborov (filozofia, druhy umenia, 
teológia, lingvistika, psychológia 
a pod.) dopĺňa výtvarne spraco-
vaná scéna.  Z hľadiska estetické-
ho pôsobenia na diváka sa jedná 
o veľmi dôležitú zložku odbor-
ných literárnych seminárov, ktorá 
symbolicky prípadne náznakovo 
dotvára rozoberanú tému. Cieľom 
je vytvoriť návrhy a následnú reali-
záciu scénickej výpravy k jednotli-
vým témam literárnych seminárov 
a tým ich vizuálne, esteticky a myš-
lienkovo obohatiť. Scénická výpra-
va svojou výtvarnosťou, farebnou 
symbolikou a znakovosťou dopĺňa 
dramatickú a režijnú koncepciu  
PhDr. M. Bušíkovej, PhD.

Motív lásky v rôznych hudobných 
žánroch

     Červená farba ako symbol lásky, 
vášne, priateľstva, ale aj utrpenia, 
ktoré láska prináša. Spája sa so srd-
com ako symbolom centra pre city 
a emócie. Je nositeľkou úprimnos-
ti, statočnosti, vytrvalosti a života-
schopnosti. Tri výškovo rozdielne 

figuríny v priestore symbolizovali 
rôzne prejavy lásky. Príjemné oča-
renie a ošiaľ, ktorý láska vyvoláva 
najmä u mladých a zamilovaných. 
Spútanie láskou, kedy sa „vzťah“ 
stáva zošnurovaným korzetom. 
A posledné zobrazenie lásky v ná-
znaku krídla, ktoré symbolizovalo 
voľnosť a slobodu.

 

Mýtus ako obraz sveta
 
     Modrotlač je tradičná textilná 
ľudová technika, špecifická pre 
slovanskú kultúru. Cieľom scénic-
kej výpravy bolo vizuálne doplniť 
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jánske spevy, zvyky a tradície na 
Jána na Slovensku a oživiť zanikaj-
úcu textilnú techniku. Modrá tex-
tília s opakujúcim sa vzorom bola 
doplnená bielou autorskou maľ-
bou, čím vznikli nové rôznorodé 
ornamenty. Tradičná technika 
modrotlače tak bola posunutá do 
nového kontextu a prepojila súčas-
né s tradičným. 

Veľkosť človeka

Cieľom scénickej výpravy pred-
vianočného seminára tematicky 
zameraného na „Veľkosť človeka“ 
bolo navodiť vianočnú rozprávko-
vú atmosféru prostredníctvom li-
terárno-dramatického pásma Jána 
Buzássyho - Rozprávka, psycholo-
gicky vysvetliť vzťah láska a človek,
a filozoficky odpovedať na otáz-
ku: „Je veľkosť človeka skutočn

o veľkos- ti?“ Pries-
tor kniž- nice sa 
zmenil na t a j u p l ný 
f a r e b n ý rozpráv-
kový les, k t o r é h o 
súčasťou sa stali 
t e x t i l n é s t r o m y . 
Č l o v e k r o v n a k o 
ako strom má svoje zapustené ko-
rene a nech je kdekoľvek, vždy sa k 
ním vracia...
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Nadácia ESET podporila Okresnú knižnicu Dávida 
Gutgesela v Bardejove

Bc. Alžbeta Kutašovičová, oddelenie literatúry pre deti a mládež

 Okresná knižnica Dávida 
Gutgesela je kultúrno-vzdelávacou 
inštitúciou s regionálnou pôsob-
nosťou, ktorej cieľom je poskytovať 
používateľom prístup k informá-
ciám každého druhu prostredníc-
tvom tlačeného slova, internetu
a zvukových nosičov. Je to príspe-
vková organizácia, ktorá je napoje-
ná na rozpočet Prešovského samo-
správneho 
kraja. Kniž-
nica posky-
tuje služby 
aj zdravotne 
p o s t i h nu -
tým pou-
žívateľom. 
Zabezpeču-
je výpožič-
né služby 
p r o s t r e d -
n í c t v o m 
kvalitne budovaného knižničné-
ho fondu, ktorý podľa aktuálnej 
ponuky pravidelne dopĺňa. Popri 
svojej hlavnej činnosti sprístupňo-
vania knižničných a informačných 
služieb verejnosti organizuje rôzne 
kultúrno-vzdelávacie a knižnično-
-informačné aktivity, súťaže pre 

deti, besedy so spisovateľmi a zau-
jímavými ľuďmi, exkurzie. Svojimi 
organizovanými stretnutiami rôz-
nych záujmových skupín pôsobí 
ako komunitná knižnica. 
 My, knižniční pracovníci, 
venujeme veľa úsilia pri vytváraní 
zaujímavých aktivít pre detské-
ho čitateľa. V rámci kultúrno-vý-
chovných aktivít sa zapájame do 

r e g i o n á l -
nych, celo-
slovenskýc 
a medziná-
rodných po-
dujatí orga-
nizovaných 
pre deti
a mládež, 
o r g a n i z u -
jeme bese-
dy s regi-
o n á l n y m i

a  slovenskými spisovateľmi a ilu-
strátormi. Prostredníctvom zážit-
kového čítania pripravujeme tema-
tické prednášky, približujeme či už 
nové alebo aj staršie knihy, ktorými 
hravou formou podnecujem chuť 
k čítaniu, tvorivosť a fantáziu 
u detí.
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 V tejto súvislosti sme po-
žiadali Nadáciu ESET o finančnú 
podporu, ktorá Okresnej knižnici  
Dávida  Gutgesela v  Bardjove po-
skytla  finančný príspevok 2000,- € 
na zrealizovanie súťaží „Mladý lite-
rárny kritik a ilustrátor“, „Kníhtla-
čiarik“, „Kráľ čitateľov“. Okresná 
knižnica Dávida Gutgesela použila 
príspevok na režijné náklady pri-
zvanej spisovateľky Marty Hluší-
kovej a ilustrátorky – akademickej  
maliarky Anny Gajovej v rámci 
projektu „Mladý literárny kritik 
a ilustrátor“ a tiež na nákup cien 
a spotrebného materiálu na zreali-
zovanie súťaží. Finančný príspevok 
knižnica použila aj na zabezpeče-
nie vybavenia knižnice – PC AIO 

ACER ASPIRA Z3, sedacie vaky, 
stolíky, policové skrinky, smatr 
TV LG, čím sa skvalitnilo a zmo-
dernizovalo prostredie oddelenia 
literatúry pre deti a mládež a tiež 
sa skvalitnili rôzne knižnično-in-
formačné aktivity  a  zážitkové čí-
tania, ktoré knihovníčky sprístup-
ňujú detskému používateľovi aj 
prostredníctvom internetu, kniž-
ničného katalógu zverejneného na 
webovej stránke Okresnej knižnice 
Dávida Gutgesela a power poin-
tových prezentácií.
 Ak si človek vytvorí klad-
ný vzťah ku knihe v detskom veku, 
určite ho táto vášeň neopustí počas 
jeho celého života.  Záujmovým 
čítaním sa zvyšujú komunikačné 
zručnosti detí a mládeže, zmyslu-
plne sa využíva voľný čas a vytvára 

sa tak priestor pre to, aby z detí 
vyrástli vzdelaní a inteligentní ľu-
dia.  A do toho sa  oplatí  investo-
vať.  
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 Literárno-tvorivú súťaž na 
podporu čítania, rozvíjanie vníma-
vosti čítaného textu a rozvíjanie ob-
razotvornosti Mladý literárny kritik 
a ilustrátor vyhlásila Okresná 
knižnica Dávida Gutgesela v Bar-
dejove v mesiacoch október až 
december 2014. V tejto jedinečnej 
regionálnej literárnej súťaži o naj-
zaujímavejšiu recenziu, charak-
teristiku diela, literárnych postáv
a ilustráciu si zmeralo sily 52 žia-
kov 3. – 9. ročníkov zo základných 
škôl z celého bardejovského okresu. 
 Úlohou súťažiacich za 
dané obdobie bolo prečítať 2 knihy 
s ľubovoľným literárnym žánrom a 
boli začlenení do dvoch súťažných 
kategórií: 
Mladšia kategória (3. – 4. – 5. roč-
ník), 
Staršia kategória (6. – 7. – 8. – 9. 
ročník).
 Na prečítané kni-
hy podľa súťažných kategórií 
mali napísať svoju vlastnú, ori-
ginálnu kritiku. Pokým mlad-
šia kategória sa mala vyjadro-
vať k  jednotlivým udalostiam 
a postavám a krátkemu opisu, star-

šia kategória vytvorila recenziu 
o prečítanej knihe. Súťažnou úlo-
hou bolo tiež nakresliť ilustráciu 
k jednej prečítanej súťažnej knihe. 
Na zapisovanie svojich dojmov 
našim súťažiacim poslúžil denník 
recenzií pre staršiu kategóriu a či-
tateľský denník  pre mladšiu ka-
tegóriu, do ktorého zapisovali aj 
charakteristiky postáv, údaje o kni-
he ale i dobu, počas ktorej knihu 
čítali. Ilustrácie súťažiaci nakres-

Mladý literárny kritik a ilustrátor

Bc. Alžbeta Kutašovičová
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 Svoj profesijný život zasvä-
tila školstvu. Je učiteľkou sloven-
ského a latinského jazyka. Literár-
ne tvorí pre dospelých, ale najmä 
pre deti. Že jej diela sú pre čitateľa 
zaujímavé svedčí aj niekoľko oce-
není, ktoré získala za vynikajúcu 
tvorbu. Je laureátkou a ocenenou 
víťazkou viacerých literárnych 
súťaží. Ako poetka sa predstavi-
la zbierkami Kamene (2003), Rok 
červených moruší (2007) a Lúky 
tancujú koreňmi tráv (2011), v kto-
rých vypovedá o vnútornom svete 
ženy. Ako prozaička pre dospelých 
napísala knihu Záhrady (2005). V 
krátkych prózach situovaných do 
každodenného života sa v zaujíma-
vej symbióze pokúsila o vzájomné 
prepojenie reality s fikciou. Už viac 
ako 20 rokov spolupracuje s naj-
známejšími detskými časopismi 
(Včielka, Zornička, Mamatatajojo, 

 
Marta Hlušíková

lili – namaľovali na pridelený vý-
kres. Počas súťažného obdobia sa 
v knižnici uskutočnili priebežne 
dve konzultačné stretnutia súťa-
žiacich a besedy so spisovateľkou 
Martou Hlušíkovou a ilustrátor-
kou, akademickou maliarkou An-
nou Gajovou a  jedno vyhodnoco-
vacie stretnutie v decembri. 
 Na 1. súťažnom stretnutí 
22.10.2014 sme oboznámili deti 
s pravidlami súťaže, rozdali den-
níky a výkresy a tiež sme vysvet-
lili pojem recenzia. Súčasťou bola
i obohacujúca beseda doplnená  
autorským čítaním so spisovateľ-
kou Martou Hlušíkovou. 2. sú-
ťažné stretnutie sa konalo 27. no-
vembra 2014 a nieslo sa v znamení 
výtvarného umenia. Súčasťou bola 
beseda s akademickou maliarkou 
a ilustrátorkou Annou Gajovou.  
Súťažiaci na stretnutí odovzdali 
súťažné ilustrácie z  jednej  pre-
čítanej knihy, ktorú spracovávali
v denníku. Využili sme prítomno-
sť pani maliarky, ktorá nám veľmi 
rada vyhodnotila najkrajšie ilust-
rácie. Záverečné stretnutie dňa 11. 
decembra 2014 bolo vyhodnocujú-
ce, na ktorom sme ocenili najzaují-
mavejšie recenzie a ilustrácie hod-
notnými cenami. Súťaž finančne 
podporila Nadácia ESET a cenami 
prispeli aj iné organizácie: Lenovo, 
Dôvera a iní.
 Veľmi nás tešilo, že do tejto 
výnimočnej a zaujímavej literárnej 
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Slniečko, Slnečnica, Adamko, Ma-
xík, Zvonček) a s vysielaním Slo-
venského rozhlasu pre detských 
poslucháčov.
 Najrozsiahlejšia je jej tvor-
ba pre deti a mládež - Kde pavúky 
tkajú cukrovú vatu (2008) - je to 
príbeh hra-
čiek blízky 
d e t s k é mu 
a d r e s á t o -
vi. Deťom 
a mládeži 
adres ova-
la aj knihy 
Neznášam, 
keď ma 
h l a d k a j ú 
po hlave 
(2009), Pís-
m e n k o v o 
alebo Tam, 
kde pršia 
v ý kr i č n í -
ky (2009), 
Bublinkové 
r o z p r á v -
ky (2010), 
Čo baby 
n e d o k á -
žu (2011), 
Môj dedko 
Rýchly Šíp 
a ja, Stre-
lené roz-
právky (2014) a Vežovníček (2014). 
Okrem toho je spoluautorkou na-
sledujúcich publikácií pre deti Po-

letíme za dúhou 2 (2006), Anjelik 
vo vysokej tráve (2007), Trapoška 
(2008), Izba snov (2009), Všetky 
pekné baby sú blondínky (2010), 
Adela, neopováž sa! (2011).
 Svoj profesijný vzťah k la-
tinskému jazyku nateraz preukáza-

la vydaním 
rozsiahle-
ho Latin-
s k o - s l o -
v e n sk éh o 
s l o v n í k a 
(2003), ob-
sahujúce-
ho približ-
ne 30 000 
h e s i e l , 
slovníkom 
latinských 
citátov Ab 
urbe con-
dita (2000) 
a  Malou 
encyklopé-
diou antic-
kej kultúry 
(2001), ob-
sahujúcou 
abecedne 
z o r a d e -
né pojmy 
a n t i c k é -
ho sveta. 
Pre l ož i l a 

z českého jazyka do slovenčiny 
knihy: Koľko váži Matilda a Ako 
skrotiť Drzú Soňu.
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Anna Gajová

  Ceruzka, farby, štetec sú jej 
dôležitými životnými súputníkmi 
už od školských čias. Že svoj pro-
fesijný život nasmeruje na umelec-

kú dráhu potvrdila absolvovaním 
Strednej umelecko-priemyselnej 
školy v Košiciach a Vyso-
kej školy výtvarných umení
v Bratislave, kde získala titul 
„akademická maliarka“. Ve-
nuje sa voľnej tvorbe, kra-
jinkám, portrétu, grafike, 
kresbe, maľbe a ilustrácii. 
Každý obraz, ktorý namaľu-
je, je ako príbeh, ktorý nám 
chce niečo povedať. Každá 
ňou namaľovaná ilustrácia 

verne vypovedá o knihe, ktorú má 
dotvoriť. Portréty a krajinky jej 
rukou s t v o -
r e n é , n e s ú 
vernú podo-
bu da- n é h o 
m a - j i t e ľ a 
a ob- jektu. 
 Je členka SVÚ - Bratisla-
va, členka a predsedníčka Spolku 
Kopa - Prešov, členka výtvarného 
združenia Per spectrum - Prešov, 
členka spolku Grafikov - Bratisla-
va, prevádzkovateľka súkromnej 
galérie AG GALLERY v Prešo-
ve. Samostatne vystavovala na 
Slovensku, v Česku, Francúzsku
a v Nemecku. Zúčastnila sa mno-
hých kolektívnych výstav doma aj 
v zahraničí. Taktiež pôsobila ako 
pedagóg na Základnej umeleckej 
škole v Prešove. Za svoju tvorbu 
získala v roku 2014 „Cenu Ľudoví-
ta Šenšela“. 
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 V Okresnej knižnici 
Dávida Gutgesela v Bardejove 
sme 3. 11. 2014 privítali putovnú 

výstavu s 
názvom 
O s m i -
jankovo 
veľké li-
t e r á r n e 
stopova-
nie. Ilu-
strátor-
mi tejto 
výstavy, 

alebo ako sa uvádza v Osmi-
jankovom rodostrome, jeho 
strýkom je Svetozár Mydlo, te-
tou  Božena Plocháňová, ujom  
Miroslav Cipár a mamou Krista 
Bendová. Pri tejto autorke by 
som sa na chvíľu zastavila, pre-
tože určite stojí za zmienku. 
 Krista Bendová bola 
prozaička, poetka, autorka li-
teratúry pre deti a mládež, pí-
sala scenáre pre televízne filmy 
a  prekladala z ruskej a českej 
literatúry. V 60. rokoch 20. sto-
ročia, práve ona pomohla for-
movať modernú parodizačnú 
autorskú rozprávku a taktiež 
moderný humoristický žáner. 
Napísala mnoho kníh a básní, 

ktoré sú dodnes veľmi obľúbené. 
No najmä bola mamou Osmi-
janka. Nápad na vytvorenie tej-
to vymyslenej postavy sa zrodil 
v redakcii, pretože aj rozprávky, 
už oddávna patria do repertoá-
ru rozhlasu. V éteri vyzvali deti, 
aby im napísali a nakreslili, ako 
si predstavujú kamaráta na roz-
právanie rozprávok. Po niekoľ-
kých dňoch im poštár doručil 
stovky listov s kresbami a rôzny-
mi menami. Nakreslené postavy 
si boli skoro na vlas podobné, 
pozostávali z dvoch krúžkov, 
menší krúžok predstavoval hla-
vu a väčší bruško. Keďže sa po-
nášali na osmičku, tak ho pome-
novali Osmijanko. Jednu starosť 

mali vyriešenú, no ďalšia na nich 
čakala, pretože sa nevedelo, kto 
bude pre túto postavičku písať 

Osmijankovo veľké literárne stopovanie

Mgr. Lucia Rohaľová

 



41

každý týždeň rozprávku. Z veľké-
ho výberu vtedajších spisovateľov a 
autorov pre deti si nakoniec vybra-
li Kristu Bendovú. Dnes už vieme, 
že to bol správny výber, pretože 
jej príbehy sú vtipné, nebojácne a 
múdre. 
 Vrátim sa, ale k výstave, 
ktorá úzko súvisí s celoslovenskou 
súťažou Čítame, s Osmijankom, 
p r i d a j 
sa aj 
ty, kde 
predsta-
v o v a l i 
s v o j e 
p r á c e 
aj deti, 
k t o r é 
sa po 
m i n u -
lé roky 

zapojili do tejto súťaže. Jej súčas-
ťou sú aj vybrané diela z det-
skej literatúry, ako napríklad 
príbeh od Márie Ďuríčkovej 
O Guľkovi Bombuľkovi alebo Noha
k nohe od Viliama Klimáčka. 
 Do našej knižnice, za úče-
lom navštíviť túto výstavu, prišlo 
približne 225 žiakov z rôznych 
škôl a ročníkov. Celkovo sme naše 

stopo-
v a n i e 
v y k o -
nali 13 
k r á t , 
z čoho 
m á m e 
r a d o -
sť a zo 
záujmu 
sa teší-
me.
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Bardejovský katechizmus z roku 1581 - najstaršia slo-
venská kniha

Bc. Dana Ristvejová

 V Okresnej knižnici Dá-
vida Gutgesela v Bardejove sa 10. 
februára uskutočnila prezentácia 
histórie katechizmu na Sloven-
sku, ktorú pripravil doc. Miloš 
Kovačka, zostavovateľ  jedi-
nečnej publikácie,  Bardejovský 
katechizmus z roku 1581 - naj-
staršia slovenská kniha.
 Tlačiar Dávid Gutge-
sell vytlačil v Bardejove v roku 
1581 slovenský preklad Malého 
katechizmu Dr. Martina Lu-

thera, a preto sa pre toto dielo 
zaužívalo pomenovanie "barde-
jovský". Jediný pôvodný, veľmi 
poškodený výtlačok Bardejov-
ského katechizmu je uložený 
v Slovenskej národnej knižnici 
v Martine. Do jej fondov ho zís-
kal bibliograf a historik knižnej 
kultúry Boris Bálent, ktorý sa 
postaral v roku 1947 aj o jeho 
faksimile – rekonštrukciu pô-
vodného textu. Viac sa o tejto 
knihe dozviete napr. v časopise 
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Knižnica 02/2014, v článku Mgr. 
Kataríny Valčovej, PhD. / Bardejov-
ský katechizmus (1581), v ktorom 
predstavila jednotlivé časti, tvoria-

ce tento mimoriadny celok, alebo si 
môžete článok prečítať na stránke 
http://www.snk.sk/images/Edicna_
cinnost/Casopis_Kniznica/2014/

Kniznica_2014_02.pdf.
Pre našich používateľov je kniha 
prístupná v študovni OKDG. 
 Odbornú prezentáciu obo-

hatili svojimi hudobnými vystúpe-
niami učitelia a žiaci ZUŠ Michala 
Vileca v Bardejove.



44

 V Okresnej knižnici Dá-
vida Gutgesela v Bardejove  sa 
dňa 6. 11. 2014 uskutočnilo spo-
mienkové stretnutie na dvoch 
Bardejovčanov, MUDr. Štefana 
Hanuščina a jeho syna Juraja. 
V slovenskej literatúre sa málo-
kedy stretávame s dvojicami spi-
sovateľov, tobôž nie s tandemom 
otec a syn. Obaja mali vrúcny 
vzťah a cit k umeleckému slo-
vu, jeho vyjadrovaniu, spájaniu 
a výsledkom bola ich tvorivá lite-
rárna činnosť.
 Štefan Hanuščin (1924)  
sa narodil v Poráči v okrese Spiš-
ská Nová Ves. Bol zubným le-
károm. Od 
roku 1973 žil
 a pracoval 
v Bardejove. 
V Slovníku 
slovenských 
spisovateľov 
20. storočia 
(2001) ho 
charakteri-
zujú ako predstaviteľa ukrajin-
sko-rusínskej literatúry na Slo-
venku, ktorý sa venuje prozaickej 
a rozhlasovej tvorbe, sporadicky 
poézii. Do regionálnych novín pí-

sal fejtóny a bol autorom scenára 
k cyklu filmových príbehov pod
názvom Bardejovské historky, 
ktoré boli vysielané v Bardejov-
skej televízii. Debutoval však až 
v zrelom veku zbierkou povie-
dok Vysoki schody ta inši opo-
vidannja (1972), kde rezonujú 
biografické motívy z lekárske-
ho prostredia. V slovenskom 
preklade tieto poviedky vyšli
v roku 1989. Nasledovali ďalšie 
diela Opovidannja (Poviedky, 
1981), dvojnovela Evakuacija 
(Evakuácia, 1988), ktorá zobra-
zuje život na dedine v povojno-
vom období. Štefan Hanuščin 

je autorom 
r o z h l a s o -
vých hier 
Dva dni 
v Kalinivci 
(Dva dni
v Kalinovke, 
1974),  Den‘ 
narodženn-
ja (Deň na-

rodenín, 1977), Avária (Havária, 
1981), Povodeň (1999). Nerestná 
Magdaléna (2000) novela, ktorá 
vznikla na motívy rovnomennej 
povesti zo stredovekého Barde-

MUDr. Štefan Hanuščin a Juraj Hanuščin

Ľudmila Matuševská
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jova. Táto kniha je vyznaním au-
tora vo vzťahu k mestu Bardejovu, 
ktoré sa stalo jeho druhým domo-
vom a fascinovalo ho bohatou his-
tóriou. V tomto duchu sa nesie aj 
jeho ďalšia kniha Učeň Andreas 
(2004). Rodný kraj, rodná dedina 
je mnohým srdcu blízka. Aj Štefan 
Hanuščin st., chcel splatiť časť dlhu 
svojmu rodnému kraju a na pami-
atku pre ďalšie generácie spolu so 
svojím synom Štefanom ml., vydali 
publikáciu o dedine Poráč (2003). 
MUDr.  Štefan Hanuščin zomrel 
6. 2. 2005.
 Juraj Hanuščin sa narodil 
v roku 1958 vo Svidníku. Študo-
val na Pedagogickej fakulte UPJŠ 
v Prešove. Prvé literárne pokusy 
robil už na strednej škole. Námety 
pre svoju literárnu činnosť nachá-
dzal v spomienkach na detstvo, 
na obdobie 
študentských 
rokov, ako 
aj vo svojej 
u č i t e ľ s k e j 
profesii. Jeho 
p o v i e d k y 
sa objavili 
v literárnej 
prílohe Sme-
na na nedeľu 
a v Pravde na víkend. Vydať svoju 
prvú zbierku poviedok, žiaľ, nesti-
hol.Odišiel na onú druhú stranu 
14. 12. 1994. Jeho poviedky zoz-
bieral, zredigoval a vydal jeho otec. 

Vyšli pod názvom Predposledná 
štácia (1997).
 Súčasťou podujatia bola 
prezentácia rozhovoru so Štefa-
nom Hanuščinom, st. o jeho živo-
te a tvorbe, ktorá bola odvysielaná
v Bardejovskej televízii v roku 
2004. Večer obohatil aj študentský 
film Dvaja (2002), ktorý natočil 
PaedDr. Vincent Bujňák so svoji-
mi študentmi podľa rovnomennej 
poviedky Juraja Hanuščina. Foto-
dokumentáciu spracovali žiačky 
Spojenej školy na Štefánikovej 64, 
odbor grafik digitálnych médimé-
dií. A prečo spomienkový? Naplá-
novali sme ho v predvečer nedoži-
tých 90. narodenín MUDr. Štefana 
Hanuščina a v decembri si pripo-
menieme 20. výročie úmrtia jeho 
syna Juraja. 
 Naše podujatie sme nazva-

li Literárne 
stopy, lebo aj 
oni dvaja za-
nechali svo-
ju „stopu“ 
v literatúre. 
P r i b l í ž i l i 
sme si ich 
l i t e r á r n u 
tvorbu, za-
spomínali si 

tí, ktorí ich osobne poznali, ktorí 
im boli blízki, boli im priateľmi, 
spolužiakmi, žiakmi. Ostali už len  
spomienky ...
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NOC S ANDERSENOM
Tarnov 4.4.2014

Mgr. Alena Šoltýsová

 Úplne po prvýkrát sa 
mohli aj deti tarnovskej zá-
kladnej školy zúčastniť, teraz už 
môžeme povedať, skvelej akcie - 
Noc s Andersenom. 
 O 18, 00 hodine už ne-
trpezlivo pobehovali deti pred 
obecným úradom, kde sa nachá-
dza obecná knižnica. Zvonenie 
zvončeka tentokrát neohlásilo 
koniec, ale začiatok. Rozpráv-
ková víla privítala deti i rodi-
čov. V detských tvárach už bolo 
vidieť nedočkavosť a napätie 
z toho, čo ich čaká. Zamávali ro-
dičom, niektorí s radosťou, iní aj
s obavami. A vstúpili do ... 
neznáma. Čakala ich Darin-
ka Rolincová s pesničkou Pán 
Andersen, na ktorú si veselo 
zatancovali a zacvičili ako na 
hodine telesnej výchovy, ale 
nie s pani učiteľkou, ale s vílou.
Potom ich kroky viedli do Kráľov-
stva rozprávok (knižnice). Tu na 
nich čakal lesný škriatok Dodo
a pomohol im označiť tváre  far-
bami obce (biela, modrá, žltá), 
aby ich  v prípade straty vedeli 
doručiť na správnu adresu. Tak-
to označení urobili zopár gri-

más, vypísali si preukaz spáča 
a kartu úloh. Nasledovalo ozna-
čenie stromčeka, ktorý sme 
nazvali Rozprávkovník Hansa 
Christiana Andersena. Nechý-
balo ani ozdobenie stromčeka, 
utvorenie kruhu a  zloženie sľu-
bu so zatvorenými očami. Po 
otvorení očí na Rozprávkovníku 
našli odkaz od pána Anderse-
na –prvá navigácia k Nočné-
mu rozprávkovému hľadaniu.  
Na vytýčených miestach v obci 
deti nachádzali jednotlivé po-
klady – indície k rozprávkam 
Andersena. Deti spoznávali za-
budnuté miesta obce, učili sa 
zároveň pracovať s kompasom. 
Po nájdení všetkých pokladov, 
čakala deti kráľovská hostina 
a návšteva starostu obce. Po 
kráľovskej večeri sa deti vybrali 
späť do Kráľovstva rozprávok. 
Po krátkom oddychu ich na-
vštívil pán Andersen. Porozprá-
val im o svojom živote, zodpo-
vedal zvedavé otázky, prečítal 
vyžiadanú rozprávku a pobral 
sa ďalej. Ďalší krátky oddych 
deti využili na povolené Noč-
né maškrtenie. Posilnili sa tak 
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pred plnením ďalších zaujímavých 
úloh. Skladanie puzzle, hra pexesa, 
hry Logico – Najkrajšie rozprávky, 
Bee bot – programovanie včielky 
Z rozprávky do rozprávky, krížov-
ka, kimovka, čítanie rozprávky, 
vytváranie popletenej rozprávky
a preliezanie strachovým vrecom.
No a tu už bolo vidieť na 
deťoch únavu. Nasledovala 
večerná hygiena a spánok 
v  spacákoch. Pre nespavcov 
ešte pozeranie rozprávky – 
Snehová kráľovná. O 00,30 
hod. utíchli všetky hlasy, 
knižnica sa premenila na 

údolie spánku. Ráno začalo roz-
cvičkou, hygienou. Pokračovalo 
zhodnotením a odovzdaním pa-
mätných listov a darčekov. Potom 
už len rozlúčka, čakajúci rodičia 
a cesta domov.
 Veríme, že sa takto stret-
neme aj o rok.
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Svetový deň úsmevu v našej škole

Ján Bortník, Mgr. Jana Kašinová, ZŠ Lenartov

 Svetový deň úsmevu 
sa oslavuje od roku 1999. Ini-
ciátorom bol Harvey Richard 
Ball, ktorý v roku 1963 vytvo-
ril „smajlíka“, symbol šťastia 
a dobrej vôle. Tento deň je urče-
ný na dobré skutky, dobrú nála-
du a na pochopenie sily úsmevu, 
ktorý robí naše dni krajšími.
   

Úsmev nestojí nič a dáva mnoho. 
Obohacuje toho, kto ho prijíma 
a neochudobňuje toho, kto ho 
daruje. Trvá iba chvíľu, ale spo-
mienka naň nikdy nevymizne 
z tvojej mysle. Úsmev vytvára v 
domove šťastie, v starostiach je 
oporou a je nádherným zname-
ním priateľstva. V únave prináša 
odpočinok, v znechutení vracia 
odvahu, v zármutku je poteše-

ním a pre každú bolesť prirod-
zeným liekom. Je dobré, že ho 
nemožno kúpiť, ani ho ukradn-
úť, pretože má hodnotu okami-
hu, kedy je darovaný. Úsmev je 
prejavom radosti, šťastia, úspe-
chu, spokojnosti a sebavedomia. 
Úsmevom nikdy nič nepokazíš, 
ale naopak si ním otvoríš cestu 
k ostatným. Keď sa na niekoho 
usmeješ, je naozaj veľmi neprav-
depodobné, že by ti ten úsmev 
neopätoval naspäť. A presne tak 
– úsmev od ostatných je to, čo 
potrebuješ na to, aby si cítil ra-
dosť, lásku a ľudské teplo.
 Aj žiaci našej školy pre-
žili tento deň s úsmevom, ktorý 
rozdávali svojim učiteľom, rodi-
čom a všetkým, ktorých stretli.
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Spisovateľka Janka Nagajová

Šaliansky Maťko

Motivačné aktivity s detským čitateľom

Šaliansky Maťko

Čítajme si

Kníhtlačiarik

Noc s AndersenomNoc s Andersenom
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Jedine tak vieš neodísť - Ivan Klohna

Prezentácia knihy Ivana Klohnu

Turisti - prednášky - MUDr. Jozef Chovanec st.

Misie a známky

Fotoklub BARDAFLit. seminár - Cesta k človeku

Kráľ čitateľov

Týždeň slovenských knižníc
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