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Vážení kolegovia, milí priatelia,

 čoskoro budeme môcť povedať, že ďalší pracov-
ný rok je za nami. Bol to rok neľahký. Priniesol viacero 
zmien   v personálnom obsadení, vrátane smútočnej rozl-
účky. S niektorými pracovníkmi sme sa museli, bohužiaľ, rozlúčiť ... ale dnes život podlie-
ha večným zmenám...
 Koncom júna 2018 sa rozhodla  bývala riaditeľka Mgr. Ľudmila Jászayová 
ukončiť svoju  profesionálnu kariéru a odísť na zaslúžený starobný dôchodok. Po takmer 
17 rokoch, ktoré sme spolu prežili a spoločne zreálňovali jej myšlienky do praktickej po-
doby. Boli to  roky naplnené tvorivou a koncepčnou prácou, veľa projektov, ktoré sa po-
darili, posunulo našu inštitúciu vpred, skvalitnila sa naša práca a v konečnom dôsledku sa 
vytvorili aj nové vhodné pracovné podmienky.
 Touto cestou bývalej riaditeľke ďakujeme, želáme jej veľa tvorivých síl, zdravia, 
šťastia a spokojnosť v kruhu jej rodiny.
 Zároveň sme tohto roku privítali aj nové tváre. Verím, že budú pre našu inšti-
túciu  oživením a obohatením. Každý jeden z nás je dôležitý, pretože prikladá svojimi 
schopnosťami, vôľou a usilovnosťou ruku k spoločnému dielu. A preto chcem povedať, že 
si to vážim. Vážim si prácu každého jedného pracovníka v našej inštitúcii. Verím tomu, že 
všetci máme záujem zachovať tento trend a taktiež vyvíjať snahu,  progres inštitúcie ešte 
zvýšiť.
 Keďže preberám štafetu po mojej predchodkyni, budem pokračovať v jej práci, 
zároveň sa budem usilovať o hľadanie možností a spôsobov, aby sme fungovanie našej 
knižnice ešte skvalitnili. Je dôležité aby si knižnica zachovala i naďalej svoje poslanie,          
a to poskytovanie kvalitných knižnično-informačných služieb prostredníctvom kvalitne 
budovaného knižničného fondu. Dôležitá však bude i pridaná hodnota v podobe vynove-
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ných a  materiálne lepšie vybavených  výpožičných oddelení. To všetko môžeme zvládnuť 
iba preukázaním spätnej väzby z vašej strany. Čo je dôležité, aby naše vzťahy medzi nami 
ako kolegami a kolegyňami fungovali na základe otvorenosti a vzájomnej pomoci. Naším 
spoločným cieľom je prosperujúca inštitúcia, čo znamená spokojný používateľ a návštev-
ník.
 Okresná knižnica Dávida Gutgesela potvrdzuje status významnej kultúrnej 
inštitúcie. Dokazuje to nielen prostredníctvom hlavných činností, ale aj organizovaním 
vysokokvalitných vzdelávacích a kultúrnych podujatí . Želám vám, milé kolegyne a kole-
govia, veľa zdravia, tvorivých síl.

     Mgr. Iveta  Michalková
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Knižnica ako inštitúcia celoživotného vzdelávania 

 Súčasná spoločnosť je charakterizovaná prívlastkami ako informačná, dyna-
mická či znalostná. Alebo ako sa vraví: „Čo platilo včera, dnes už neplatí.“ Na súčasného 
človeka, ale aj spoločnosť sú kladené vysoké nároky, a to nielen v osobnej, ale aj v pracov-
nej oblasti. Práve za posledné roky viac ako kedysi vzrástla akútna potreba permanentné-
ho vzdelávania. Sme denno-denne zahlcovaní obrovským pretlakom informácií. Celoži-
votné vzdelávanie je charakteristické tým, že ide o celoživotný proces. Proces vzdelávania 
nekončí získaním len formálneho vzdelania. Ak chceme kráčať s aktuálnou dobou, sme 
nútení hľadať spôsoby, ktoré nás naučia pružne reagovať, rýchlo sa prispôsobovať a učiť    
a osvojovať si nové poznatky. 
 Tak ako spoločnosť, aj inštitúcia knižnice prešla za posledné roky modernizáci-
ou a výraznými zmenami. Stereotyp o knižniciach, že knižnice sú zastaranými inštitúci-
ami, ktorých p r i m á r n y m 
poslaním bolo len sprístup-
ň o v a n i e knižničných 
jednotiek na výpožičku, už 
dávno neplatí. Práve naopak, 
knižnice rea- gujú na aktu-
álne potreby s p o l o č n o s t i 
a stávajú sa m o d e r n ý m 
p r i e s t o r o m , poskytujúcim 
a realizujúcim c e l o ž i v o t n é  
vzdelávanie . Na jednej stra-
ne môžu  knižnice  svojou  činnosťou  pomáhať realizovať a dopĺňať formálne vzdelávanie      
v prípade realizácie vzdelávacích aktivít, ktoré sú primárne určené pre základné či stredné 
školy formou rôznych besied, prednášok či informačnej prípravy. 
Na druhej strane v knižniciach prebieha celoživotné vzdelávanie formou sebavzdelávania, 
u ktorého je kľúčovým prvkom práve dobrovoľná motivácia dospelého jedinca chcieť sa 
vzdelávať. Opäť, či už prostredníctvom rôznych besied so spisovateľmi, turistických veče-
roch, či práve návštevou knižnice za účelom vyhľadávania odbornej alebo voľnočasovej 
knižnej literatúry. 
 Často si ani neuvedomujeme, aký obrovský je potenciál knižnice pri realizácii 
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celoživotného vzdelávania, ktoré je kľúčom k tomu, aby sa z nás stali jednotlivci, ktorí sa 
dokážu plnohodnotne orientovať v súčasnej dobe. A práve vstup do informačnej spoloč-
nosti umožnil naplno využívať výhody, ktoré sa nám ponúkajú. Najdôležitejším sa dnes 
stáva to, aby sme vedeli premeniť informácie, ktoré máme, na dostupné vedomosti využi-
teľné v praxi a v živote. 
 A nezabúdajme, že potreba napredovať a celoživotne sa vzdelávať sa netýka len 
samotných čitateľov knižnice, ale najmä nás, samotných knihovníkov, aby sme poskyto-
vali knihovnícke služby na čo najodbornejšej úrovni a s profesionálnym, ale najmä ľud-
ským prístupom. 

„Každý, kto sa prestane učiť, je starý. 
Každý, kto sa stále učí, zostáva mladý. 

Najlepšie v živote je zostať mladý.“   

  Henry Ford 

     Mgr. Marcela Čonková
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Spomienka...

 V živote stretneme mnoho ľudí, no iba niektorí  ostanú na-
vždy v našich srdciach a myšlienkach. Pri spomienke na nich 
tichučko lovíme v pamäti a rekapitulujeme, čo sme s nimi pre-
žili. Akí boli a čo sme na nich obdivovali. Môžu to byť naši 
najbližší, ale aj kolegovia z práce. Jednou z nich bola aj naša 
kolegyňa Anika Demská.

 Narodila sa 12.7.1961 v Bardejove. Po ukončení  Strednej 
knihovníckej školy v Bratislave v roku 1980 odišla pracovať 
do Ústrednej ekonomickej knižnice v Košiciach ako odbor-
ná asistentka. V roku 1982 sa vydala a vrátila  do Bardejova. 
Pracovala v Dukelských tlačiarniach v Bardejove. V roku 1986 

nastúpila na miesto knihovníčky v Mestskom kultúrnom stredisku v Hertníku. V roku 
1987 bola prijatá do Okresnej knižnice v Bardejove na oddelenie pre deti a mládež. Od 
roku 1992 bola vedúcou oddelenia náučnej literatúry. Od roku 1999 do roku 2015 bola 
vedúcou útvaru knižnično-informačných služieb. V rokoch 2005-2008 si doplnila kni-
hovnícke vzdelanie na Prešovskej univerzite v odbore knižnično-informačné štúdia, kde 
po úspešnom štúdiu získala titul Bc.

 V živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu, a predsa nás ich príchod 
prekvapí. Bolestne sa nás dotkla smutná správa o jej úmrtí. Zomrela 1.4.2018.
 Spomienku na teba si v srdciach zachováme navždy.

      Bc. Zuzana Jančuvová
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MAREC  MESIAC  KNIHY   
v  Okresnej knižnici Dávida Gutgesela

 Kniha, najväčší priateľ človeka,  od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných 
spoločníkov mladých či starých. S  knihou  sa stretávame od útleho detstva a aj dnes, 
v dobe nových a  rýchlych informačných  technológií , kde mnohí z  nás uprednostnia 
trávenie voľných chvíľ práve pri  knihe. Kniha je stále veľmi praktickou pomôckou pri vz-
delávaní  a  zábave. V knihe môžeme  listovať a vnímať  zvuk papiera pri obracaní stránok,  
a  tak  si   prečítať svojich pár riadkov presne vtedy, keď máme chuť a čas.
 Mesiac knihy si pripomíname od roku 1955, kedy bol prvýkrát vyhlásený na 
počesť ľudovo-výchovného pracovníka, zberateľa starých rukopisov a tlačí – Mateja Hre-
bendu Hačavského. V rámci Mesiaca knihy vyhlásila v roku 1999 Slovenská asociácia 
knižníc aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa pravidelne organizuje  a  je   zavŕšením  
Mesiaca  knihy. 
 Týždeň slovenských knižníc  je  akcia, ktorá má verejnosti pripomenúť význam 
a opodstatnenie knihy, ktorá od svojho vzniku prechádza neustálym vývojom - od svojej 
rukopisnej podoby cez tlačenú formu až do modernej elektronickej podoby. Čo sa však 
po stáročia nezmenilo, je dôležitosť a funkcia knihy, naďalej zostáva zdrojom informácií, 
vzdelávania i zábavy, je zložkou kultúrneho dedičstva každého moderného národa. Dnes 
už úlohu Mateja Hrebendu - šírenie kníh a knižnej kultúry a podporu vzdelávania - plnia 
knižnice. Hoci sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po celý rok, v marci zvlášť akti-
vizujú svoju činnosť.
 A tak sa skúsme zamyslieť nad tým, kedy sme naposledy listovali v knihe, kedy 
sme prečítali aspoň krátku rozprávku svojim najmenším.

     Ing. Terézia Švirková
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Michaela Ella Hajduková

 V rámci Mesiaca knihy zavítala do Okresnej knižnice Dávida Gutgesela aj mla-
dá talentovaná autorka Michaela Ella Hajduková. Beseda sa konala v krásnom prostredí 

čitárne okresnej knižnice, kde autorka porozprávala o sebe, o svojom pôsobení a hlavne 
o svojich románoch. V jej príbehoch si prídu na svoje milovníci ženských románov ako aj 
historických románov, taktiež aj tí čitatelia, ktorí majú radi knihy spojené s mystikou, kto-
ré sú charakteristické tým, že sa odohrávajú v súčasnosti, zároveň sú spojené s minulosťou 
z prostredia medzi nebom a zemou. 
 Autorka Michaela Ella Hajduková sa narodila  v Gelnici, ale skoro celý život 
prežila v Margecanoch. Momentálne žije v Košiciach s manželom a dcérkou Juliankou. 
Študovala na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v odbore učiteľstvo. Hneď po 
skončení školy sa zamestnala v týždenníku Košický večer, kde pracovala ako redaktorka 
spravodajstva a publicistiky. S písaním to začala myslieť vážnejšie počas vysokej školy, keď 
sa dozvedela o projekte Mám talent. Zapojila sa tam s príbehom Siete z času. Nie však pod 
vlastným menom, ale pod pseudonymom Ella. Neskôr sa s týmto príbehom dostala do 
finále Literárnej ceny a odtiaľ bol už len krôčik k vydaniu prvej knihy.
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 Príbeh lásky, proti ktorej stál silný nepriateľ. Rasa, krv a národ. 
Eliza je mladučké dievča, ktoré prichádza do Košíc spolu so svojimi 
rodičmi. Daniel je syn bankára, žije v Košiciach, svoj voľný čas trávi 
hrou na organe v Chráme svätej Alžbety. Eliza miluje Daniela a Daniel 
miluje Elizu. Táto láska by mohla mať šťastný koniec, keby... Keby Eliza 
nebola Nemka, Daniel Žid a keby sa práve nepísal rok 1938. Po náhlom 
zmiznutí Daniela odvážajú rodičia Elizu domov do Nemecka, kde už 
vládne Adolf Hitler a jeho rasové zákony. Nájdu napokon obaja svoj 
pokoj a znova jeden druhého? Zvládne Eliza všetky desivé skúšky, ktoré 
jej osud nachystal? Zlomí ju šialená ideológia a príde o rozum, alebo je 

aj na konci jej tunela svetlo?

 Ľudia sú ako domy. Majú veľa svetlých aj tmavých kútov, zatvo-
rených dverí a svoju trinástu komnatu. Markus a Emma vyzerajú navo-
nok ako úplne bežný zaľúbený pár. Pracujú však pre tajnú organizáciu, 
ktorá vznikla po vojne ako pocta súrodencom Schollovcom (Die Weiße 
Rose – Biela ruža). Organizácia odhaľuje vojnové zločiny a zločincov. 
Narazia na veľmi dôležitý objav, ale zároveň odhalia inú organizáciu, 
ktorá je nebezpečná a chce zostať utajená. Všetky stopy vedú k Leben-
sbornu – nacistami vytvorenému projektu, ktorého cieľom bolo, na zá-
klade nacistickej ideológie o rasovej hygiene, zvýšiť počet árijských detí 
vrátane detí pochádzajúcich z mimomanželských zväzkov. Za mnohé 

odhalenia sa však platí životom a čas môže ukryť všetko, čo sa kedy stalo.

 Príbeh súčasnosti a zároveň druhej svetovej vojny.
Julienova rodina a ďalšie tisíce židov zomreli strašnou smrťou v koncen-
tračných táboroch. Jedna z mojich dvoch najlepších kamarátok má vyte-
tované číslo, ktorého sa nikdy nezbaví. Druhá zomrela pod rukami dok-
tora Mengeleho, ktorého meno vyslovila Olive len pošepky a cez zovreté 
pery.   Ako jej mám po tom všetkom povedať, že som odišla do Nemecka  
a vzala si Nemca v nacistickej uniforme? Bohémske 20. roky 20. storočia 
v Paríži. Geraldine de Laffont tancuje vo vzduchu na čiernych stuhách. 
Jej životom je divadlo Folies Bergére a jeden nemecký muž.  Je mladá         
a bezstarostná, až kým pritvrdo nedopadne na zem – jej stuhy sa zmenia 

na nacistické vlajky a milovaný muž má odrazu nacistickú uniformu.
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 Kto bol Dracula? Transylvánsky vampír? Krutovládca? Stredove-
ký psychopat? Či sexuálny sadista svojej doby? 
Karolínu to nezaujíma, presne tak ako ju nezaujíma ani Rumunsko. 
Jej priatelia majú však na vec iný názor. Na výlet do tajomnej Dracu-
lovej zeme sa bláznivo tešia, hoci sa chystajú vziať so sebou i kladivo, 
kôl           a  cesnak.  Nadšením napokon nakazia i samotnú Karolínu. 
Všetka sranda však končí, keď v hlbokom lese blízko hradu Poenari na-
trafí na svorku vlkov. V pude sebazáchovy pred nimi uteká, ale netuší, 
že svojím príchodom spustila niečo, čo sa už nedá zastaviť... Na zdanlivo 
opustenom hrade v horách jej bude odhalený tragický osud mladej uhor-

skej grófky Ilony Szilágyi, ktorú v 15. storočí vydali za krutého valašského princa Draculu. Karolína 
dostane odpovede na otázky, na ktoré sa nepýtala a nechcela na ne poznať odpovede. Kto teda bol 
Dracula? Alebo ešte stále je?

     Ing. Terézia Švirková
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Prezentácia monografie o Jurajovi Kello-Petruškinovi

 V Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove sa dňa 25.6.2018 uskutoč-
nila prezentácia monografie doc. PhDr. Nadeždy Jurčišinovej, PhD. Juraj Kello-Petruškin 
na Šariši. 
 Juraj Kello-Petruškin sa narodil 1.2.1844 v Trnovci na Liptove. Pred Vianocami 
v roku 1874 prišiel do Bardejova, ktorý sa stal jeho doživotným kňazským pôsobiskom. 
Zomrel 3.1.1898 a je pochovaný v rodinnej hrobke na evanjelickom cintoríne. Juraj Kello-
-Petruškin ako evanjelický farár,  učiteľ,  národno-kultúrny pracovník, básnik, cestopisec 
a prekladateľ sa natrvalo zapísal do dejín mesta Bardejov.
 Podľa slov doc. PhDr. Nadeždy Jurčišinovej, PhD. je kniha spracovaná na zá-
klade archívnych materiálov, slovenskej národnej tlače, odbornej i popularizačnej  lite-
ratúry s  cieľom poukázať  na jeho angažovanosť na Šariši, priblížiť jeho postoje, názory 
a konanie v prospech obyvateľov tohto regiónu, upozorniť na pestrosť jeho aktivít či už 
na poli cirkevnom, ako aj kultúrno-spoločenskom, ponúknuť obraz človeka oddaného 
predovšetkým evanjelickej cirkvi a. v. (ECAV) a slovenskému národu, ktorý sa nebál ne-
raz verejne  pranierovať neprávosti  páchané na ľude, poukázať  na žurnalistickú činnosť 
v bardejovskom prostredí s akcentom na články publikované v slovenskej národnej tlači. 
Venoval sa v nich nielen cirkevným otázkam, ale aj aktuálnym problémom týkajúcich sa 
života obyvateľov Šariša a priblížiť prejavy jeho záujmu o národopis.
 Ťažisko prezentácie tvoril rozhovor s autorkou monografie, ktorý viedol Jozef 
Jurčišin,  známy novinár  a manžel autorky.  Zo zaujímavého  dialógu sme sa dozvedeli    
o prvotnom podnete, ktorý smeroval  k spracovaniu tejto monografie.  Zaoberajúc sa 
česko-slovenskými vzťahmi, pri téme Národopisná výstava československá v Prahe v roku 
1895 sa spomínalo práve meno Juraja Kellu-Petruškina. Ten sa svojimi exponátmi aktívne 
podieľal na dôstojnom zastúpení Šariša a okolia na tejto významnej výstave.
 Súčasný zborový farár  Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bardejov Mgr. 
Ján Velebír nám svojím príhovorom priblížil túto „zabudnutú osobnosť“ z cirkevného 
hľadiska. Zablahoželal doc. PhDr. Nadeždy Jurčišinovej, PhD. k dielu a čitateľom zapri-
al, aby sa zamysleli nad činorodým životom Juraja Kellu-Petruškina, ktorý by mal byť 
vzorom aj pre našu generáciu.
 V diskusii sa autorka monografie vyznala z poznatku o nedostatočnej informo-
vanosti o Jurajovi Kello-Petruškinovi v jeho rodisku. Túto informáciu potvrdili aj niektorí 
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členovia Speváckeho zboru Zachariáša Zarewutia v Bardejove s dirigentkou, ktorí to tiež 
osobne zažili pri návšteve jeho rodiska pred niekoľkými rokmi. 
 Popri duchovnej činnosti a literárnej tvorbe sa Juraj Kello-Petruškin venoval aj 
národno-výchovnej činnosti. Zbieral šarišské príslovia a porekadlá a zasielal ich do ča-
sopisu Slovenské pohľady. Zaznamenával si ľudové piesne Šariša. Spomenula sa aj spolu-
práca s hudobným skladateľov Oldřichom Hemerkom, vtedajším regenschórim Chrámu 
sv. Egídia v Bardejove.  Práve na Kellov podnet začal Oldřich Hemerka zapisovať ľudové 
piesne šarišského regiónu a posielať do edície Slovenské spevy, ktoré vydávala Matica slo-
venská.   
 Súčasťou prezentácie bola aj výstavka regionálnej publicistiky o tejto osobnos-
ti. Doplnením bol originál vlastného štvorstranového životopisu Juraja Kellu-Petruškina       
a Zápisnice z konventu slovenskej ECAV v Bardejove z roku 1874 z archívu Cirkevného 
zboru ECAV na Slovensku Bardejov. Obdivovali sme jeho krásny čitateľný rukopis. Pre-
zentáciu monografie sprevádzali hudobné vstupy Adama Velebíra na keyboarde. Za túto 
spoluprácu pri prezentácii monografie ďakujeme CZ ECAV v Bardejove.
 Viac sa dozviete, ak si prečítate túto zaujímavú monografiu. Nájdete ju v našom 
knižničnom fonde vďaka autorke, ktorá nám knihy darovala.

    
     Ľudmila Matuševská
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Pod zástavou Marsa

 Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove v piatok 28.9.2018 pripravila 
prezentáciu knihy Miroslava Eliáša Pod zástavou Marsa. Podujatie sa uskutočnilo doobe-
da pre študentov stredných škôl a v podvečer pre širokú verejnosť.
 Autor vo svojej knihe približuje život a dobu veľkého bojovníka Šimona Forgáča 
z Gýmeša, starého harcovníka od Šurian po Hertník v našom okrese. Je to bohatá histo-
rická faktografia zo 16. storočia spestrená beletristickými prvkami. Táto kniha vyšla pri 
príležitosti 490. výročia narodenia Šimona Forgáča.
 Kto bol vlastne Šimon I. Forgáč?  Narodil  sa  v  auguste  roku 1526. Otec 
Žigmund Forgáč bol komorníkom kráľa 
Ľudovíta II. Jagolenské- ho, matka Katarína 
Zólyomiová de Albisi. Mal brata Františka 
(1530-1577), Imri- cha a ďalších štyroch 
súrodencov. Za man- želku mal Uršulu, rod. 
Pemflingerovú, s kto- rou mal desať detí. Od 
mladosti slúžil v armá- de. Bol účastníkom 
bitiek s Turkami a so s e d m o h r a d s k ý m i 
kniežatami, pričom preukázal veliteľské 
nadanie        a odvahu. Vypracoval sa medzi 
najvyšších vojenských hodnostárov krajiny. 
Za vojenské zásluhy dostal donácie na 
majetky v rôznych čas- tiach krajiny. V roku 
1553 mu pripadlo aj panstvo Hertník. S povolením cisára Ferdinanda postavil v Hertníku 
štvorvežatý kaštieľ s opevnením a vstupnou bránou.  Stavba  bola dokončená v roku 1563 
a stala sa miestom detských rokov jeho detí. Do Hertníckeho panstva patrili obce Hertník, 
Osikov, Lukov, Livov, Kríže, Šiba a Hervartov. Forgáčovci využívali bohatstvo okolitých 
lesov na ťažbu stavebného dreva, zakladali vodné píly, papierne, organizovali výrobu šin-
dľov a pálili drevené uhlie. V neskoršom období začali aj s výrobou skla. Poslednou bojo-
vou akciou Šimona Forgáča bola bitka s Turkami pri Mezökeresztesi v roku 1596, kde velil 
časti vojska. Rokom 1598 sa uzatvára životný príbeh muža – bojovníka. To sa už Šimon 
Forgáč z Hertníka nepohol. Staré a zoslabnuté telo však v sebe skrývalo stále sviežeho 
ducha.           V posledných mesiacoch života sa o Šimona staral jeho najmladší syn Michal. 
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Šimon zomrel na vtedajšiu dobu vo vysokom veku 72 rokov dňa 20. septembra 1598 vo 
svojom hertníckom kaštieli. Forgáča pochovali v hrobke tamojšieho dreveného kostola. 
Tu mu dali synovia vyhotoviť peknú renesančnú náhrobnú tumbu z červeného mramoru. 
V neskorších storočiach bola rozobraná a jej poškodená vrchná platňa bola osadená do 
steny kostola, ktorý dal ešte v roku 1607 postaviť Šimonov syn Žigmund. Šimon I. Forgáč 
je tu zobrazený ako reliéfna postava rytiera v životnej veľkosti „ s odťatým nosom“ v brne-
ní. Práve v týchto dňoch si pripomíname 420. výročie jeho úmrtia.
 A kto je autor tejto knihy? RNDr. Miroslav Eliáš je rodák zo Šurian, kde aj žije. 
Je absolventom Katedry ekomuzeológie Fakulty prírodnych vied Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, detašované pracovisko v Banskej Štiavnici. Je zakladateľom Mestského 
múzea Šurany a realizátorom stálej expozície Múzea rodu Forgáč v kaštieli Jelenec pri 
Nitre. Aktívne sa zapája do kultúrno-spoločenského života mesta Šurany. Do nášho kniž-
ničného fondu nám venoval zopár svojich publikácií. 
 Pre milovníkov dávnej histórie a trochu aj našich regionálnych dejín to bolo 
príjemné stretnutie s obohatením o nové vedomosti. Aj táto publikácia bude k dispozícii 
našim čitateľom.

      Ľudmila Matuševská
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MOJE KORENE – MOJI KORIŇA

 Pracovníci Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove vypracovali projekt 
literárno-spoločenského podujatia, ktoré nazvali Moje korene – Moji koriňa. Tento projekt 
sa uskutočnil za finančnej podpory Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Jeho  
účelom bolo vyzdvihnúť menšinový jazyk, ktorým sa ešte rozpráva v okrese Bardejov, ale 
aj v mnohých častiach východného Slovenska. Do súťaže, ktorej vyhlásenie bolo 16.4.2018, 
sa mohli prihlásiť žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl. Žiaci si mohli vybrať 
akýkoľvek umelecký text, napr. rozprávku, bájku, povesť 
či príbeh a ten preložiť zo slovenského jazyka do jazyka 
národnostnej menšiny – rusínčiny. Vyhodnotenie súťaže 

sa uskutočnilo v stredu 6. júna 2018      
v priestoroch študovne okresnej 
knižnice. Z celkového počtu súťažia-
cich postúpilo do záverečného hod-
notenia jedenásť  detí zo  základných  
škôl    v Beloveži,  Gaboltove  a  Mal-
cove. Deti písali text nie azbukou, ale 
latinkou, a tak museli vynaložiť ná-
mahu a použiť rusínske slová, ktoré 
vystihujú daný text. A to bolo obdi-

vuhodné! Bolo vidieť pestrosť výrazov pre danú časť regiónu, v ktorom žijú. Zvíťazili všetci. 
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Na ukážku boli prečítané niektoré literárne práce a odovzdané vecné ceny a diplomy. 
 Ďalšou časťou programu bola ukážka z literárnej tvorby sestier Márie a Eriky Kos-
tových z Kurova, ktorým vyšla kniha Rozprávky na dobrú noc – Pripovidky na dobru nič         
v rusínskom jazyku. Milým spestrením tohto stretnutia bolo vystúpenie folklórnej speváckej 
skupiny Bilovežanka s ich rusínskym slovom a rusínskymi pesničkami.  Ženská spevácka 
skupina z Kurova nám predviedla originálne pásmo o živote na dedine v minulosti. Súčasťou 
tohto podujatia je aj výstavka predmetov používaných v domácnosti kedysi, dobových foto-
grafií, ručných prác a časti krojov prislúchajúce tomuto etniku. Výstavu doplňujú výtvarné 
práce žiakov z obce Beloveža, výstavka kníh z fondu okresnej knižnice o Rusínoch a literárne 
súťažné práce. Poďakovanie patrí všetkým, ktorých sme oslovili a oni nám veľmi ochotne  
pomohli pri príprave tohto podujatia. Učiteľom, ktorí sa venovali deťom, starostovi obce Be-
loveža Petrovi Mikulovi, starostke obce Kurov Márii Špirkovej, Mgr. Anne Marhulíkovej, Erike 
Kostovej, Jánovi Novákovi a hudobnému vydavateľstvu Video Rohaľ. Podporovateľmi nášho 
podujatia boli členovia Rusínskej obrody v Bardejove. 
 Veríme, že stretnutie s rusínskym jazykom, rusínskymi zvykmi a rusínskymi pes-
ničkami bolo obohatením pekného popoludnia v knižnici. Zaželajme si, aby deti vedeli a ne-
zabúdali, odkiaľ pochádzajú ich rodičia, dedkovia a babky, akým jazykom rozprávali, modlili 
sa a v akom prostredí žili.

    
 Ľudmila Matuševská
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Výstavy v OKDG

 Knižnica sama o sebe je akýmsi intelektuálnym srdcom každého mesta či obce. 
Pokiaľ vrátane hodnotných kníh ponúka aj umelecký zážitok, dostáva ju to ďalšej úrovne. 
Na tejto vyššej úrovni sa určite nachádza aj Okresná knižnica Dávida Gutgesela, ktorá vo 
výstavnej sieni za rok 2018 uskutočnila deväť podujatí, ktoré formou obrazu či fotografie 
mali priblížiť nielen čitateľom, ale aj všetkým návštevníkom život okolo nás. Pod vplyvom 
doby, ktorá nás stále kdesi ženie a nemáme čas sa zastaviť a vychutnať si jedinečné okami-
hy, nám práve fotografie alebo obrazy z reálneho života pomáhajú pochopiť ich hodnotu. 
Nielen hodnotu životných okamihov, ale upriamiť sa aj na človeka, ktorý je často jeho 
súčasťou. Či už je to jedinečnosť a jednoduchosť ľudí zachytená na maliarskom plátne 
a fotografii, krása prírody, mozaika všedných, ale vzácnych dní, ktoré nám neuveriteľne 
rýchlo ubiehajú, krása ľudského umu vložená do stavebných kameňov, prípadne nábo-
ženský rozmer vnímajúci človeka ako pútnika na mariánskej ceste. Práve takéto podnety 
mohla široká verejnosť zažiť počas uplynulého roka v našej knižnici. 

   
     Mgr. Michal Balaščák

UNESCO
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Ja, pútnik

M. Kuruc - Peru, Bolívi a, Chile

T. M. Masaryk vo fotografii

A. Sasaráková - Patchwork
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Slovensko - krajina plná tajomstiev

PRÁZDNINY S DEDUŠKOM

 Koncom roka 2017 a v januári 2018 bola na oddelení literatúry pre deti a mlá-
dež inštalovaná putovná výstava Slovensko – krajina plná tajomstiev. Výstavu tvorilo 12 
ilustrácií  Zuzany Fuskovej ku knihám Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2. 
Vernisáž výstavy sa konala 7.12.2017 o 10:00 hod. na oddelení literatúry pre deti a mlá-
dež, na ktorú bola prizvaná i šéfredaktorka vydavateľstva Class, s.r.o. Ing. Lenka Šingov-
ská.
 Knihovníčky oddelenia literatúry pre deti a mládež si k výstave pripravili zá-
žitkové literárno-náučné pásmo. V súčasnosti v tejto sérii vyšli ďalšie knihy pod názvom 
Vodné dobrodružstvá a Vodné dobrodružstvá 2.

Scenár ku výstave

Pomôcky:  Mapa Slovenska z knihy Prázdniny s deduškom

                   Ilustrácie z kníh Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2

1. Slovenské dobrodružstvo sa môže začať:

 Prostredníctvom dobrodružných výletov malej Sarah spoznáme rozmanité historic-
ké dedičstvo niektorých slovenských regiónov, spoznáme známe legendy, ktoré čerpajú  námet 
z miestnych tradícií. Každý príbeh tejto série je situovaný do iného regiónu Slovenska a pro-
stredníctvom miestnych povestí, tradícií, zvykov či architektonických  pamiatok  sa  obozná-
mime    s jeho historickým a kultúrnym dedičstvom. Hlavným cieľom je predstaviť odlišnosti 
jednotlivých regiónov Slovenska a jeho kultúrnu rozmanitosť.
 Sarah je Slovenka žijúca so svojimi rodičmi v Anglicku. Jedno leto prežije spolu           
s deduškom prázdniny v tábore na Slovensku. Deduško, povolaním historik, prijal ponuku 
robiť vedúceho tábora v Mengusovciach – dedinke učupenej v čistom horskom prostredí pod 
Tatrami. Táborový program: - táborníci budú chodiť na poznávacie zájazdy po rôznych sloven-
ských obciach a mestečkách a spoznávať veľa zaujímavostí. 
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2. Čarovná krása čipkovaných domčekov

 Prvý poznávací zájazd zaviedol táborníkov do krásnej slovenskej obce učupe-
nej pod Strážovskými vrchmi v Žilinskom okrese – ČIČMANY. Ľudia tu kedysi driapali 
perie, pásli ovce, pálili svätojánske ohne, spievali veľmi radi a takmer pri všetkom.
•	 Zachovalo	sa	veľa	svadobných,	pastierskych	a	fašiangových	piesní	a	uspávaniek.	
•	 Tancovalo	 sa	veľa	na	 svadbách,	krstinách,	 fašiangovej	 zábave	a	 aj	pri	ďalších	
iných príležitostiach.
•	 Zvyk	na	zábave:	dievčina,	ktorá	odmietla	od	nejakého	mládenca	pozvanie	do	
tanca, bola z tejto zábavy vyhnaná. Hudobníci jej zahrali „marš“ 
•	 Hudobné	nástroje:	najskôr	hrávali	na	dvoch	husliach	a	base,	neskôr	túto	kapelu	
vystriedali cigánski muzikanti Cickovci, ktorí používali aj cimbal. 

 Čičmianska povesť z obdobia vojen proti Turkom - prečítať: 

 Turci robili nájazdy na slovenské dediny, lúpili a lynčovali všetko, čo im prišlo do 
cesty. Raz sa takto blížili aj k Čičmanom. Čičmanci sa Turkov obávali. Rozhodli sa zhotoviť 
hrôzostrašné masky v tvare obrovskej hlavy s červeným vyplazeným jazykom. Jazyk zafarbili 
červenou repou, oči tvorili lesklé gombíky, na štyri masky pripevnili býčie rohy a dve masky 
boli bez rohov. Masky boli osadené na dlhých koloch, na krku mali nadšité vrece, ktoré sa 
dalo navliecť na hlavu, a chrbát bol ušitý z ovčích koží. Takto vyzbrojení odvážni chlapi ča-
kali na Turkov kúsok od čičmianskeho salaša, odkiaľ mali dobrý výhľad na cestičku, kadiaľ 
mali Turci ísť. Keď sa objavili tureckí zvedovia, chlapi si nasadili masky na hlavy a skákali, 
krútili sa, kričali, hulákali, jačali z plných pľúc, aby vyvolali dojem nebezpečných zvierat. 
Rev bol ozaj strašidelný. Keď to pohani, ako Turkov nazývali, zbadali, tak strašne sa vyde-
sili, že pozoskakovali z koní a pešo utekali varovať ostatných, aby sa vyhli tomuto miestu.               
I nazvali to strašné zviera Turoň. 

•	 Čičmany	sú	známe	svojimi	pomaľovanými	domčekmi	ako	z	rozprávky.	Všetky	
tie kresby maľovali čičmianske ženy a dievčatá. Začínali jednoduchými geometrickými 
vzormi, ako sú kruhy, štvorce, trojuholníky a iné. Neskôr, keď sa to už stalo tradíciou, sa 
vzory zdokonaľovali a boli zložitejšie. Pôvodne sa na drevenice vápnom a hlineným ka-
lom maľoval len biely pás naspodku a na rohy domov  tam, kde sa spájalo drevo, aby bolo 
chránené pred škodcami. 
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•	 Pôvodné	 domy	 boli	 staršie,	 žiaľ,	Čičmany	 začiatkom	20.	 storočia	 zasiahli	 tri	
ničivé požiare, pri ktorých vyhoreli vzácne zrubové stavby a tým sa celkový vzhľad obce 
úplne zmenil. Slovenský architekt Dušan Jurkovič vytvoril projekty, podľa ktorých sa po 
druhom požiari postavili ďalšie domy. Vďaka svojej jedinečnosti a týmto krásnym maľ-
bám bola v roku 1977 dolná časť Čičmian vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej 
architektúry. 
•	 Vo	fašiangovom	čase	cez	Čičmany	hore	dedinou	putuje	sprievod	spomínaného	
Turoňa a tunajších chlapov a žien vyobliekaných v čičmianskych krojoch, ktoré ručne 
vyšívajú tunajšie ženičky. Zistilo sa, že pôvod zdobenia pochádza z Balkánu. V r. 2013 boli 
čičmianske ornamenty zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrne-
ho dedičstva Slovenska. Tieto motívy boli použité na 22. Zimných olympijských hrách             
v Soči na oficiálnych kostýmoch slovenských športovcov. Súčasťou ľudových odevov boli 
aj výrobky, ktoré vyrábali muži, a to, súkenné papuče a ponožky, ktoré sa plietli na ihlici-
ach  pre celú rodinu, a vybíjané opasky.

 Čičmianska povesť - prečítať
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 Aktivita: Výroba papierových medovníkov s čičmianskym vzorom

3. Tajomstvá pltníckych mušličiek

•	 Druhý	výlet	viedol	na	severovýchodné	Slovensko	do	obce	ČERVENÝ KLÁŠ-
TOR. Nachádza sa na štátnej hranici s Poľskom a na sútoku rieky Dunajec a potoka Lip-
ník. Tento región sa volá Zamagurie. 
•	 Dedina	je	pomenovaná	po	kláštore,	ktorý	má	červenú	strechu	a	dal	ho	v	roku	
1320 postaviť magister Kakaš Berzevici. Kláštor bol majetkom cirkvi a zo začiatku bol 
sídlom rehole kartuziánov, ktorí v tomto kláštore pôsobili takmer 250 rokov – katolícka 
rehoľa s prísnymi pravidlami. Kartuziáni sa zaoberali odpisovaním kníh a získavaním 
výsad do uhorských a poľských panovníkov. Medzi tieto výsady patrilo právo na rybolov       
v rieke Dunajec, právo vlastniť mlyn, právo súdnej moci a taktiež právo variť si pivo. Ne-
skôr v kláštore pôsobila rehoľa kamaldulov  a po nich prevzalo kláštor biskupstvo. Kláštor 
bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a v roku 1966 bol sprístupnený verejnosti.
 
Povesť o Cypriánovi:
 Fráter Cyprián patril medzi kamaldulcov, ktorí sa živili ako včelári, venovali sa 
hospodáreniu a liečili chorých ručne zbieranými liečivými rastlinami. Cyprián sa narodil 
v rodine krajčíra a bol všestranne nadaný a vzdelaný . Zaoberal sa medicínou, farmáciou, 
botanikou a alchýmiou. Zaujímal sa aj o mechaniku a kozmológiu. Okrem iných kláštorov 
žil pravdepodobne aj v Taliansku, kde si obohatil svoje znalosti botaniky a bylinkárstva. Do 
Červeného Kláštora prišiel už ako skúsený liečiteľ – lekár, lekárnik a botanik. V roku 1756 tu 
založil lekáreň. Liečil hlavne rôznymi odvarmi z bylín, čajmi, tinktúrami, ale vedel aj púšťať 
žilou, čo sa v tej dobe využívalo, a výborne naprával zlomeniny. Preslávil ho jeho herbár, 
ktorý vytvoril z vylisovaných rastlín nazbieraných v oblasti Pienin a v Belianskych Tatrách. 
Rastliny sú podrobne popísané v štyroch jazykoch – latinčine, gréčtine, nemčine a v poľštine.
Legenda o Cypriánovi:
 Cypriána okrem byliniek a liečiteľstva veľmi lákal vesmír. Lákalo ho lietanie na stro-
joch, ktorých nákresy objavil v istých knihách. Raz si zostrojil klzák a spustil sa na ňom zo 
slávneho vrchu Tri koruny, ktorý sa pnie nad Červeným Kláštorom. Poháňaný láskou k svojej 
milovanej pastierke nedbal na blížiacu sa búrku a vzniesol sa do takých výšin, kde ani operenci 
nedoletia. Chcel odhaliť vesmírne tajomstvá, ktoré sú smrteľníkom skryté. Tu ho zbadal anjel   
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a bleskom ho zrazil k zemi. Legenda hovorí, že na mieste jeho pádu vyrástla skala, ktorú pome-
novali Mních. Našli sa svedkovia, ktorí Cypriána videli letieť a nazvali ho Lietajúcim mníchom. 
Cyprián pád prežil, avšak cirkevnej vrchnosti sa jeho experimentovanie s lietaním nepáčilo, tak 
dali jeho lietajúci stroj spáliť. Jeho zavreli do kláštora do doživotnej samotky. 

•	 Prehliadka	Kláštora	sv.	Antona	Pustovníka.	Tento	gotický	jednoloďový	kosto-
lík začal svoju históriu po roku 1360. Pri kostole sú bočné kaplnky,  kláštorná budova                 
s krížovou chodbou, hodinová veža a hospodárske budovy. Vnútri sa nachádza násten-
nou výzdobou vymaľovaná miestnosť nazývaná refektár. Je to klenutá miestnosť s dvoma 
sieťovými klenbami, ktoré pochádzajú z 15. storočia a sú príkladom neskorej gotickej 
architektúry.
•	 Pltníctvo	na	Dunajci	–	dedina	a	kláštor	vznikli	na	odľahlom	mieste,	ku	kto-
rému neviedla žiadna dobre udržiavaná cesta. Ľudia na prepravu využívali plte. Pltníci 
boli veľmi odvážni ľudia, zväčša muži. Povolanie sa v rodine dedilo z otca na syna, ale 
ľahšie práce vykonávali aj dcéry. Spoločenstvo pltníkov malo svoju organizáciu a hierar-
chiu (usporiadanie systému, kde je každý prvok podriadený iba jednému nadriadenému 
prvku. V pltníckej hierarchii bol na samom vrchu predák, jemu bol podriadený tzv. pred-
ník, ktorým bol najskúsenejší pltník a riadil plavidlo z prednej časti. V zadu zvyčajne bol 
začiatočník - zadník, ktorého úlohou bolo pripravovať jedlo a strážiť plť počas kotvenia. 
Plte sa v priebehu storočí zdokonaľovali, boli čoraz pevnejšie a spoľahlivejšie, a tak mohli 
okrem ľudí prevážať už aj náklad – výrobky zo slovenských salašov, rôzne potraviny, plát-
no, keramiku, stavebný materiál, šindle a pod. Pltníci mali svoje kultúrne tradície: kroj = 
krpce, halienka a krátky kabát – kamizol a košeľa z bieleho ovčieho súkna, ktorá hriala, aj 
keď bola mokrá. Pltníci od Dunajca nosili valašské klobúky a zakaždým, keď splavili Vislu 
až do Baltického mora, dali si na svoj klobúk jednu mušľu. Súčasťou kroja bol aj široký 
opasok, za ktorý si ukrývali cennosti ako tabak, kresadlo, nožík a peniaze. 
•	 Počas	plavby	plťou	z	obce	Červený	Kláštor	po	Dunajci	v	Pieninskom	národnom	
parku je vidieť slávny vrch Tri koruny, z ktorého sa podľa povesti na svojich krídlach spus-
til mních Cyprián. Cesta končí v obci Lesnica.

 
 Aktivita: Ukážka sušených bylín, ochutnávka čajov

  Na znalca: Potrebujeme: listy z herbáru, papiere, ceruzky. Rozložte 10 
listov z herbáru na stôl a zakryte popisy s názvami. Deti po jednom pristupujú  ku stolu   
a určujú názvy rastlín. Komu sa to podarí bez chyby, je znalec. 
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 Legenda o Cypriánovi - prečítať

4. Po zbojníckych chodníčkoch

 Ďalší výlet vedie do TERCHOVEJ, rodiska Jura Jánošíka. O Jánošíkovi sa tra-
duje, že bohatým bral a chudobným dával. Narodil sa v januári roku 1688 a v čase, keď sa 
dal na zboj, mal iba 23 rokov. Vieme, že bol nakoniec popravený a spolu s ním aj jeho brat 
Ján, ktorý bol obvinený z napomáhania staršiemu bratovi. Začínal však v armáde, kde sa 
nechal zverbovať v kuruckom povstaní Františka II. Rákociho. V roku 1710 patril medzi 
cisárskych vojakov a slúžil na bytčianskom zámku ako strážca väzenia. Je pravdepodobné, 
že pomohol  na  slobodu  uväznenému  zbojníckemu  kapitánovi T omášovi  Uhorčíko-
vi,  s ktorým s tu zoznámil. Uhorčík mu neskôr prenechal svoje kapitánske postavenie               
a usadil sa v obci Klenovec pod menom Martin Mravec. Po viac ako roku jeho zbojníckej 
činnosti – v októbri 1712 Jánošíka spolu s Uhorčíkom uväznili, ale podarilo sa im ujsť. 
Žiaľ, v marci 1713, kedy bol Jánošík okrem toho, k čomu sa priznal, obvinený aj z vraždy 
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istého farára. Jánošík bol popravený tak, že bol zavesený za ľavé rebro na železný hák. 
•	 V	Terchovej	sa	nachádzajú	slávne	Jánošíkove	diery,	múzeum	venované	Jánoší-
kovi. Sú zložené z tiesňav a kaňonov a nachádzajú sa v Malej Fatre. Sú súčasťou národnej 
prírodnej rezervácie Rozsutec a sú zložené z Dier Dolných , Nových a Horných. Potok        
s vodopádmi sa volá Dierový potok a pomáhal Diery formovať. Na Jánošíkove diery nad-
väzuje ďalšia turistická trasa, ktorá vedie po Horných Dierach až k Malému a Veľkému 
Rozsutcu.  
•	 V	centre	Terchovej	v	budove	Obecného	úradu	sa	nachádza	Múzeum	Juraja	Já-
nošíka. Ide o tradičnú terchovskú izbu. Sú tam fotokópie listín a fotografie, ktoré predsta-
vujú históriu obce od 16. storočia. Vidíme tu aj slovenského „Sokrata“, ktorým bol rodák 
z Terchovej Adam František Kollár. Hlavná časť v múzeu je zameraná na Jánošíka, na jeho 
život, zbojníctvo a popravu. Temnú atmosféru jánošíkovskej doby navodzujú valaška, 
opasok, putá, korbáč a dereš. Najvýraznejší odraz jánošíkovskej tradície v ľuďoch budia 
drevené plastiky, maľovaná keramika, medené reliéfy, maľba na sklo a kresby, nachádzaj-
úce sa v hlavnej časti výstavy. 
•	 V	Terchovej	sa	konajú	Jánošíkove	dni.	Tento	folklórny	festival	sa	koná	každé	
leto pod sochou Jánošíka, ktorá sa vypína nad obcou Terchová. 
•	 V	roku	2008	bola	pri	príležitosti	320.	výročia	narodenia	ľudového	hrdinu	Já-
nošíka v múzeu obnovená stála expozícia – výstava, ktorá je rozdelená do niekoľkých 
tematických okruhov, ktoré podávajú o Jánošíkovi, o histórii a o obci Terchová ucelený 
obraz .
 

 Aktivita: - Hľadáme Jánošíkov poklad – napr. 3 - skupiny – 3 krabičky = 3 truh-
lice na Jánošíkov poklad (na každej truhlici je určený druh a počet pokladu) - mince, 
pušky, šperky, kožušiny, víno, ... (vybrať 3 druhy). Poklad rozložený po policiach – kni-
hách – po oddelení → deti hľadajú, kto skôr nájde, víťazí – dostane záložku alebo čokolá-
dovú mincu. Po nájdení pokladu rozprávanie o jednotlivých predmetoch, na čo slúžili.

5. Kráľovské mesto na zlatonosnej žile

 Štvrtý výlet vedie výletníkov do mesta KREMNICA, známeho nielen na Slo-
vensku, ale aj v Európe. V Kremnici sa nachádza stará mincovňa, ktorá už takmer 700 
rokov tlačí zlaté alebo strieborné mince pre celú Európu. Bola založená v roku 1328 uhor-
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ským kráľom z Anjou, ktorý zároveň udelil Kremnici privilégium slobodného kráľov-
ského minciarskeho a banského mesta. Dovtedy bola Kremnica iba osadou, ale s boha-
tými zlatými baňami, ktoré lákali dobyvateľov zo širokého okolia. Kremnickým zlatým 
dukátom sa spočiatku hovorilo florény a patrili k najvyhľadávanejším a najhodnotnejším 
minciam v Európe. Vznik názvu je odvodený od mesta Florencia, keďže boli razené na 
základe vzoru mincí z Florencie. Predpokladá sa, že za celú históriu vyrazili v kremnickej 
mincovni približne 21,5 miliónov kusov dukátov. Kremnická mincovňa patrí medzi naj-
staršie na svete a ako jedna z mála mincovní razí mince od svojho vzniku nepretržite až 
do súčasnosti. 
 Z histórie mincovne: V čase svojich začiatkov razila zlaté mince o rýdzosti 23 
karátov a 9 grénov. Pre vašu predstavu, rýdze zlato má hodnotu 24 karátov, pričom 1 karát 
sa delil na 12 grénov. V Benátkach mali obdobné zlaté mince s latinským názvom končia-
cim slovami „iste ducatus“, preto sa tomuto druhu mincí začalo hovoriť „dukáty“. Najväčší 
rozmach mincovej výroby v Kremnici nastal v druhej polovici 18. storočia a koncom 19. 
storočia bola jedinou mincovňou v rámci uhorského kráľovstva. Kremnický florén sa ako 
platidlo používal aj v Čechách a v Poľsku a zároveň sa podľa neho prepočítavala hodno-
ta cudzích zahraničných strieborných mincí. Rokmi sa florentský vzhľad mincí menil na 
vzhľad uhorský, kedy bola ľalia na minci doplnená štátnym znakom Uhorska – štiepeným 
štítom. Neskôr zmizol aj obraz sv. Jána Krstiteľa, ktorý bol posledným florentským prvkom 
a nahradil ho obraz sv. Ladislava, patróna Uhorska. Kremnické dukáty boli známe vysokou 
rýdzosťou zlata a vďaka tomu boli v stredoveku považované za najtvrdšiu menu v strednej 
Európe. Kremnická mincovňa v súčasnosti nerazí len euromince, ale vyrába ja rôzne pro-
dukty vysokej kvality pre záujemcov z celého sveta. 
•	 Kremnica	patrí	do	okresu	Žiar	nad	Hronom	a	je	najmenšou	slovenskou	mest-
skou pamiatkovou rezerváciou. Jej historické jadro tvoria jedinečné gotické budovy, min-
covňa a mestský hrad, ktorý od r. 1970 patrí medzi národné kultúrne pamiatky. Nad mes-
tom sa nachádza Kalvária, z ktorej je výhľad na samotnú Kremnicu, okolité vrchy, v diaľke 
dokonca vidno gotický kostol sv. Jána Krstiteľa v Kremnických Baniach, a je v blízkosti 
geografického stredu Európy.
•	 Pri	príchode	do	mesta	turistov	privíta	mestský	erb	(ukážka	z	knihy	o	erboch),	
ktorý obsahuje veľké C, zlomené koleso, zlaté anjourské ľalie a červeno-biele pruhy rodu 
Arpádovcov. 
•	 Pred	mestským	hradom	sa	nachádza	Morový	stĺp	sv.	Trojice.	Povyše	tejto	sochy	
vidíme barokovú fontánu. 
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•	 Pre	 Kremnicu	má	 veľký	 význam	 kremnický	 termálny	 prameň.	 Pri	 prameni									
v hĺbke 900 m má teplotu 46 °C. V mieste, kde vyteká na povrch, má voda teplotu 36 °C.
•	 V	Múzeu	 mincí	 a	 medailí	 je	 možnosť	 vidieť	 výstavu	 rôznych	 typov	 peňazí												
a iné historické predmety.  Je jedno z najstarších  múzeí  na  Slovensku,  bolo   založené 
v r. 1890. Od r. 1978 je v múzeu sprístupnená stála expozícia pod názvom Z dejín baníc-
tva, mincovníctva a medailérstva. Pracovníci múzea pre návštevníkov pripravili možnosť 
sami si vyrobiť.
•	 Múzeum	v	banskej	štôlni	–	Banské	múzeum	sa	nachádza	v	bývalej	prieskum-
nej štôlni Andrej – dokumentuje nielen dejiny, ale aj súčasnosť práce baníkov v zlatých 
baniach. Výstava približuje verejnosti namáhavú činnosť baníkov od 16. storočia až po 
nedávnu minulosť. J

 
 Aktivita: Vytvor si vlastný erb

6. Perla stredoveku odkrýva slávnu históriu

•	 Stredoveké	KOŠICE boli známe kvôli zázraku, ktorý sa tam udial počas jednej 
sv. omše. Ako možno viete, kresťania veria, že víno sa počas omše premieňa na Krv Kris-
tovu. Kňaz, ktorý spomínanú omšu slúžil, nechtiac vylial už premenené omšové víno, a to 
na bielej podložke vytvorilo obraz Ježišovej tváre. Vďaka tomu a vďaka odpustkom, ktoré 
tomuto chrámu udelil pápež Bonifác IX, začali do Košíc prúdiť tisíce pútnikov. V Koši-
ciach mohli ľudia získať odpustok 1. mája a tiež v nasledujúce 3 dni, ak vtedy navštívili 
Kostol sv. Alžbety a venovali príspevok na jeho výstavbu. 
•	 Košice	začali	prosperovať,	lebo	sa	vďaka	obchodu	stali	centrom	pre	kupcov	zo	
široka-ďaleka. Tí tu však nechodili len kvôli obchodovaniu samotnému, ale aj preto, že 
toto mesto malo dobrú povesť. To zabezpečovali košické právne listiny, fyzickú bezpečno-
sť zaručovali hradby a za tovar bolo možné platiť v rôznych menách. 
•	 Stredoveké	Košice	mali	aj	vlastný	prístav	na	rieke	Hornád.	Remeselníci	stavali	
a opravovali rôzne lode, ktoré boli určené nielen pre obchod, ale aj na obranu. Remeslá 
boli orientované na rôzne činnosti, dovoz aj vývoz bol dobre zorganizovaný a colníci mali 
všetko pod kontrolou, dokonca aj balenie tovaru. 
•	 Do	 podzemného	 archeologického	múzea	 Dolná	 brána	 sa	 schádza	 schodmi.	
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Niekedy však úroveň mesta bola tak nízko. Múr má hrúbku 2 metre. Chránil Košice pred 
nepriateľmi už od roku 1260. Potom pribudovali druhý a tretí múr, aby ochrana mesta 
bola ešte silnejšia. Medzi múrmi bola aj vodná priekopa, ktorá mala len 60 cm vody, aby 
sa v nej nedalo plávať, a tak sa spomalil postup nepriateľa. 
•	 Dóm	sv.	Alžbety:	
 Sv. Alžbetu, uhorskú princeznú, ako štvorročnú zasnúbili s osemročným du-
rínskym grófom Hermanom. Ten však zomrel, tak si ju vzal za ženu jeho brat Ľudovít 
IV., keď mala 14 rokov. Žili spolu na hrade Wartburg, odkiaľ každý deň schádzala do 
mesta, aby priniesla chudobným v meste jedlo. Po šiestich rokoch manželstva Ľudovít IV. 
zahynul počas križiackych výprav a jeho príbuzní Alžbete vzali deti a vyhnali ju z hradu. 
Istý kazateľ Konrád jej pomohol získať aspoň časť dedičstva, ktorú použila na založenie 
nemocnice, kde osobne ošetrovala chorých až do svojej smrti. Zomrela ako 24-ročná. 
Zvesť o jej dobročinnosti sa rozniesla po celej Európe a aj preto ju už 4 roky po smrti 
pápež vyhlásil za svätú. 
•	 Na	hlavnom	oltári	je	12	výjavov	z	Alžbetinho	života.	Oltár	je	zaujímavý	tým,	že	
je možné ho zatvoriť, a tak je vidieť dvanásť obrazov namaľovaných z druhej strany. Oltár 
má aj druhý pár krídel, takže je možné ho zatvoriť dvakrát. Vtedy je vidieť obrazy zo života 
Panny Márie. Tento typ autentického oltára s troma cyklami na dvoch pároch krídel je 
jediný, ktorý sa v Európe zachoval. Samotný Dóm sv. Alžbety sa začal stavať zhruba v roku 
1380 a jeho výstavba trvala vyše 100 rokov.
•	 Vzácne	dvojité	točité	schodisko,	ktoré	vedie	na	balkón,	kde	sa	vystavoval	známy	
obrúsok s tvárou Ježiša. V meste sa stal zázrak svätej Krvi. Týmito schodmi chodievali 
pútnici hore, na balkón, kde relikviu sv. Krvi vystavovali. V Európe je takýchto točitých 
schodísk len päť, najbližšie je v Prahe a košické je najstaršie.
•	 Dómska	veža	–	je	z	nej	najkrajší	pohľad	na	mesto	Košice.	Na	treťom	poschodí	
veže sú dva zvony – Zvon Božského srdca a Zvon sv. Ondreja. Tie boli uliate na pamiatku 
obetiam 1. svetovej vojny. Zvoní sa na nich ručne a nedávno bolo ručné zvonenie zapísané 
do UNESCA. Na južnej strane Dómu sa nachádzajú slnečné hodiny z r. 1477. Na dómskej 
streche sa nachádzajú chrliče, ktoré slúžia na odvodňovanie dómskej strechy. Zhmotňo-
vali rôzne motívy: nohu leva, hlavu krkavca, ale aj drakov či vlkolakov. 
•	 Uprostred	Hlavnej	ulice	 tečie	obnovený	potôčik,	ktorý	 tam	je	od	r.	1899.	Na	
Hlavnej ulici sa v r. 1935 našiel jeden z najväčších pokladov Európy – takmer 3000 zlatých 
mincí, ktoré vážili asi 11 kg. Poklad je uložený vo Východoslovenskom múzeu na konci 
ulice. Na tejto ulici sa nachádza aj dom so sochou žobráka na streche – žobrák po celý svoj 
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život žobral, až si našetril toľko peňazí, že si postavil nový dom. Zo strechy svojho domu 
sa preto klania okoloidúcim.
•	 ZOO	–	Zoologická	záhrada	v	Košiciach	vznikla	v	roku	1979	a	vďaka	svojej	roz-
lohe 288 hektárov je treťou najväčšou v Európe. ZOO sa podarilo zachytiť tečúce potoky 
z lesa a vytvoriť tak vhodné podmienky na chov vodných vtákov. Postupne tu postavili 
exotárium pre rôzne vtáky a plazy, chovné priestory pre veľké a malé šelmy. Momentálne 
je asi 140 druhov zvierat, ale dohromady je to asi 1200 kusov. 

 
 Aktivita: Kto som?

Dieťa si vylosuje jedno zvieratko, ktoré bude zastupovať – ostatné deti mu kladú otázky 
typu: máš srsť, vieš lietať, žiješ vo vode, máš plutvy, máš šupiny, môžeme ťa vidieť v našich 
vodách – lesoch, žiješ v mori – v lese – na horách – v pralese – na púšti, máš ostré zuby, 
si nebezpečný a pod. - deti hádajú – určujú, o aké zviera ide. Kto uhádne, žrebuje ďalšie 
zvieratko. Môžu sa vystriedať viacerí.

 
 Doplnková aktivita na záver zo všetkých pamätihodností: 

 - pexeso
 - k obrázkom jednotlivých kult. pamiatok určujeme názvy, lokalitu, povesť, ...

     Bc. Alžbeta Kutašovičová
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Od brehov Dnepra k brehom Tople

 Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku v spolupráci s našou knižnicou 
pripravil spomienkové podujatie pod názvom Od brehov Dnepra k brehom Tople. Podu-
jatie sa uskutočnilo 27.12.2018 v našej okresnej knižnici. Bolo to spomienkové stretnutie 
venované ukrajinskému spisovateľovi, básnikovi a prekladateľovi Vitalijovi Konopelcovi 
(1948-2003) pri príležitosti jeho nedožitých 70-tych narodenín a 15. výročia jeho smrti. 
Vitalij Konopelec sa narodil v Kyjeve na Ukrajine.  Od roku 1977 až do smrti v roku 2003 
žil a tvoril v Bardejove, kde je aj pochovaný. Život a literárne dielo priblížil  Ivan Jackanin, 
redaktor, prozaik a prekladateľ, predseda Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku. 
Básne  Vitalija Konopelca aj jeho preklady Milana Rúfusa, Ivana Kraska,  Jozefa Leikerta 
a i. odzneli  v  ukrajinskom  aj slovenskom  jazyku. Bibliografické oddelenie pripravi-
lo výstavu  jeho  kníh, ukážky  textov,  ktoré  boli  publikované  v rôznych časopisoch                      
a  články  z regionálnych novín. Stretli sa u nás jeho priatelia a známi z Bardejova, Prešova 
a Svidníka. Podujatie malo masmediálny ohlas v Národnostnom vysielaní RTVS Košice   
a ukrajinskej tlači. 

     Ľudmila Matuševská
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Bardejovské povesti a príbehy

 Knihovníci Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove sa pri príležitosti 
777. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bardejov rozhodli usporiadať pre žiakov 
druhého stupňa ZŠ literárno – vedomostnú súťaž s názvom Bardejovské povesti a príbehy. 
 Do súťaže, ktorá bola vyhlásená 17. 9. 2018 a potrvá do 6. 12. 2018, sa prihlásilo 
30 súťažiacich z mestských i obecných ZŠ. Cieľom súťaže je nielen podnietiť v mládeži 
záujem o čítanie či vyskúšanie si literárnej tvorby v praxi, ale aj vzbudiť záujem o históriu 
mesta. Práve prostredníctvom istých historických faktov, ktoré súťažiaci získajú, je ich 
úlohou vymyslieť vlastnú povesť alebo príbeh ľubovoľného literárneho žánru o Bardejove.
Veľa zaujímavostí o našom historickom meste sa mali možnosť dozvedieť súťažiaci aj na 
prvom súťažnom stretnutí, ktoré sa konalo 4. 10. 2018. Súčasťou stretnutia bola náučná 
beseda s archeológom a historikom Mgr. Petrom Harčarom. Svoj výklad obohatil aj ukáž-
kami dobovej keramiky. Počas stretnutia zároveň viackrát povzbudil súťažiacich slovami: 
„Nebojte sa snívať, veľké veci dokážu robiť iba ľudia, ktorí vedia snívať.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33

 O tom, že vo fantázii je možné všetko, sa presvedčili naši budúci autori povestí 
a príbehov aj na druhom súťažnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 25. 10. 2018. Okno 
do spisovateľského sveta plného fantázie im pootvoril mladý bardejovský spisovateľ To-
máš Tinker Šoltés, DiS. art. So súťažiacimi sa podelil so svojimi skúsenosťami s literárnou 
tvorbou. Poradil im, ako tvoriť príbeh, postavy a na čo sa pri písaní zamerať, zároveň im 
pripomenul, že najpodstatnejšia vec je byť originálny. 
 Veríme, že tieto stretnutia priniesli našim súťažiacim inšpiráciu, motiváciu         
a povzbudenie, zároveň sa tešíme na nové povesti a príbehy o Bardejove, ktorých vyhod-
notenie sa uskutoční 6. 12. 2018 o 9:00 v študovni Okresnej knižnice Dávida Gutgesela     
v Bardejove.

Vyhodnotenie súťaže Bardejovské povesti a príbehy

 Tradícia obdarovávania v deň sviatku sv. Mikuláša sa niesla v Okresnej knižnici 
Dávida Gutgesela v Bardejove v podobe vyhodnotenia literárno-vedomostnej súťaže Bar-
dejovské povesti a príbehy, ktorá trvala od 17. 9. 2018 do 6. 12. 2018. 
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 Súťaž usporiadali knihovníci pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmien-
ky o meste Bardejov pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Úlohou súťažiacich bolo 
prostredníctvom istých historických faktov, ktoré získali, vymyslieť vlastnú povesť alebo 
príbeh ľubovoľného literárneho žánru o Bardejove.
 Súčasťou vyhodnotenia, ktoré sa začalo o 9:00 hod. v priestoroch študovne, 
bol bohatý sprievodný program. O tom, že naše mesto je inšpiráciou nielen pre auto-
rov povestí a príbehov, ale aj pre výtvarníkov presvedčila maliarka Mgr. Lucia Chocho-

láčková, ktorá nám pootvorila dvierka do 
svojej maliarskej tvorby prezentáciou oma-
ľovaniek Bardejova a iných slovenských  
miest. Atmosféru  blížiacich  sa  Vianoc   
priblížilo pásmo  kolied  v  podaní žiakov                        
z CZŠ s MŠ bl. Zefyrína pod vedením uči-
teľa Mgr. Peržeľa. Program bol obohate-
ný aj čítaním niektorých súťažných prác. 
Podľa  slov  poroty,  ktorú tvorili historik    
a archeológ Mgr. Peter Harčar, bardejovský 
spisovateľ Tomáš Tinker Šoltés, DiS. art.     

a knihovníčka OKDG v Bardejove Bc. Alžbeta Kutašovičová vytvorili súťažiaci hodnotné 
a pekné práce. „Som rád za vašu tvorivosť, že ste sa nebáli. Nevidel som tam slabú prácu, 
boli to hodnotné a pekné veci. Chcem vás povzbudiť nebojte sa snívať, keď vám to vydrží, 
tak z vás budú veľmi hodnotní a dobrí ľudia a tu sa to už vo vašej čistej peknej detskej                     
a mladej duši pretavilo,“ povedal Mgr. Peter Harčar. 

 Po zhodnotení sú-
ťaže samotnými porotcami 
nastala chvíľa vyhlasovania 
víťazov. V kategórii povesť 
získali: 1. miesto Sarah Go-
boňová – žiačka 9. ročníka 
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, 
2. miesto  Daniela Vaňová 
– žiačka 9. ročníka ZŠ v Ra-
slaviciach, 3. miesto Aneta 
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Salokyová – žiačka 9. ročníka ZŠ v Raslaviciach. 
V kategórii príbeh získali: 1. miesto Ema Kračanská – žiačka 9. ročníka ZŠ v Raslaviciach, 
2. miesto Miroslava Mária Grohoľová – žiačka 9. ročníka ZŠ v Raslaviciach, 3. miesto 
Katarína Švecová – žiačka 8. ročníka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom.
Cenu za originalitu povesti a príbehu získali Sarah Goboňová – žiačka 9. ročníka ZŠ             
s MŠ Pod Vinbargom, Petronela Dančišinová – žiačka 7. ročníka ZŠ s MŠ Pod Papierňou, 
Terézia Ščurová – žiačka 6. ročníka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, Adriana Rakášová – žiačka 
9. ročníka ZŠ v Malcove, Ema Kračanská - žiačka 9. ročníka ZŠ v Raslaviciach, Katarína 
Švecová – žiačka 8. ročníka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, Sofia Petnuchová – žiačka 5. ročníka 
ZŠ v Raslaviciach. Víťazi v jednotlivých kategóriách získali diplomy a vecné ceny, ktoré im  
odovzdali Mgr. Peter Harčar, Tomáš Tinker Šoltés, DiS. art. a riaditeľka OKDG v Barde-
jove Mgr. Iveta Michalková.  
 Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na súťaži. Osobitná vďaka patrí súťaži-
acim za ich nadšenie, voľný čas a úsilie. Veríme, že účasť v súťaži Bardejovské povesti             
a príbehy im priniesla dobrý pocit a bola pre nich povzbudením do ďalšej práce. 

      Mgr. Jana Lipková
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Literárny seminár ŤAPÁKOVCI

 V kalendárnom roku 2018 sa začína 10. ročník Odborných literárnych semi-
nárov Gymnázia L. Stockela v spolupráci s Okresnou knižnicou Dávida Gutgesela. De-
saťročné pracovné obdobie ponúka aj priestor na krátke zamyslenie sa, či semináre spĺňali 
svoj cieľ - poskytnúť divákovi okrem odborných informácií hlavne estetický a emocionál-
ny zážitok pri scénických realizáciách umeleckých textov.
 V posledných dvoch seminároch sme zakotvili v slovenskom realizme. Po T. 
Vansovej, ktorej sme venovali predchádzajúci seminár, sme siahli po novele B. S. Timra-
vy Ťapákovci. V úvode poukázala študentka Livia Puzderová na bohatú korešpondenciu 
autorky s T. Vansovou a E. M. Šoltésovou. Študentka Soňa Ronďošová sa sústredila na 
tie životné okolnosti autorky, ktoré bežne na internete nenájdeme. Mgr. Jana Lešková si 
zafilozofovala pri témach , aké je postavenie žien v Uhorsku počas Slovenského národné-
ho obrodenia. PhDr. Mária Bušíková, PhD. sa vo svojom príspevku venovala kompozícii 
ženských postáv -Ili Kráľovnej a Anči Zmiji. Spôsom, akým sa Timrava dokázala v texte 
ponoriť do vnútornéno prežívania ženských postáv, jej otvoril cestu k modernej próze 
medzivojnovej literatúry. Špecifická pre Timravu je irónia, pomocou ktorej autorka kriti-
zovala nielen zaostalosť spôsobu života na slovenskej dedine, ale aj postavy, ktoré sa chceli 
dostať do vyššej spoločnosti.
 Vyvrcholením seminára a hodnotným umeleckým zážitkom bolo takmer ho-



37

dinové divadelné predstavenie Ťapákovcov, v ktorom študenti z lit.-dramatického krúžku 
Galatea a folklórnej skupiny Mgr. L. Blaňárovej odkryli svoje talenty. V hlavných úlohách 
sa predstavili Matúš Barút ako Paľo, Klaudia Vaverčáková ako Iľa a Vladimíra Kožlejová 
ako Anča Zmija.
 Príťažlivým ozvláštnením bola „svadobná odobierka“ a dojímavé naplnenie sna 
Anči Zmije o jej tanci s mládencami.. Hudba, spev a tanec novovzniknutej folklórnej 
skupiny nenechalo nikoho na pochybách, že pod vedením primáša Dušana Rohaľa (3. B) 
a vedúcej skupiny Mgr. L. Blaňárovej rastie kvalitné umelecké teleso.
 Scenáristkou a režisérkou Odborného lit. seminára Ťapákovci bola PhDr. M. 
Bušíková, PhD. a skvelými moderátormi ako vždy Mgr. Juraj Bochňa a Simona Chovan-
cová. Scénu s množstvom nápaditých návrhov vytvorila Bc. Dana Ristvejová. Na záver 
všetkým poďakovala zástupkyňa GLS Mgr. Alena Gombošová.
 Tento lit. seminár poctila aj vzácna návšteva - pani redaktorka Tatiana Godoro-
vá, ktorá spolu s televíznym štábom pripravila zo seminára reportáž. Odvysielala ju RTVS 
dňa 10. apríla 2018 v relácii Ahoj Slovensko.

     PhDr. Mária Bušíková, PhD.
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Život s rozprávkou

 Dôvod, prečo sme siahli po rozprávke P. Dobšinského, bola skutočnosť, že od 
jeho narodenia 13. marca uplynulo 190 rokov. Mnohí z nás poznáme Dobšinského ako 
nášho najväčšieho rozprávkara, ale čo všetko sa muselo udiať, aby Pavel Emanuel Dob-
šinský (tak totiž znelo jeho celé meno) spojil svoj život s rozprávkou, bolo cieľom nášho 
seminára.
 Keďže život samotného Dobšinského bol poznačený aj osobnými tragédiami, 
zvolili sme scénickú realizáciu životných medzníkov autora (narodil sa v rodine evanj. 
farára, kôli chudobe musel štúdiá prerušiť, po roku šťastného manželstva mu zomiera na 
tuberkulózu manželka Paulína a onedlho aj dcérka Olinka, Dobšinský upadá do depresií, 
po čase sa ožení s vdovou po predčasne zosnulom Jánovi Čajakovi s Adelou Čajakovou – 
sestrou Terézie Vansovej). Dobšinského veľmi dobre stvárnil Peter Udič, ktorý sa dokázal 
zžiť s citovými drámamy autora. Dobšinského úspešne alternoval Tomáš Štalmach. Úlohy 
rozprávačov prevzali Lívia Puzderová a Soňa Ronďošová. 
 O tých skutočnostiach, ktoré mali vplyv na Dobšinského definitívny príklon 
k rozprávke informovala PhDr. Mária Bušíková, PhD. V prvom rade to bolo Levočské 
Lýceum, na ktorom Pavel Emanuel študoval (1840 – 1943, 1844 – 1848). Tam sa stretáva 
s Jánom Franciscim-Rimavským, kterých spojí predovšetkým rozprávka a Francisciho 
zanietenosť pre službu národu (Francisci zozbieral rozprávky a piesne z okolia Hnúšte, 
Tisovca a Klenovca). V úcte mal P. Dobšinský aj Samuela Reussa, ktorý nebol len náhod-
ným zberateľom a zapisovateľom ľudových rozprávok. Je to etnológ, ktorý sa usiluje spolu 
s prvými záznamami pochopiť ich zmysel a filozofiu. Je potrebné poznamenať, že zvýšený 
nemecký záujem o ľudovú slovesnosť vyburcoval teda aj našich romantikov k zberateľskej 
činnosti našej domácej ľudovej slovesnosti. Známe je aj veľmi blízke priateľstvo Dobšin-
ského s Jánom Bottom, ktorý mu bol neraz nápomocný pri jeho životných tragédiách.
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Nemalú zásluhu na poznaní Dobšinského života a tvorby mali členovia lit.-dramatického 
krúžku Galatea, ktorí stvárnili významné osobnosti romantizmu veľmi osobne a presved-
čivo. Denis Zuka sa predstavil ako Ján Francisci, Daniel Fedor-Baláž ako Andrej Sládkovič 
a Martin Novák sa výborne zhostil postavy Jána Bottu.
 Aby sme neostali len pri životných medzníkoch P. Dobšinského, načreli sme 
aj do jeho zberateľskej rozprávkovej tvorby a s členmi krúžku Galatea pod vedením Dr. 
Bušíkovej sa scénicky zrealizovala rozprávka Ďuro Truľo. V hlavných úlohách sme mohli 
vidieť komicky naladeného v úlohe Ďura Truľa Ľuboša Krukára a v úlohe jeho matky, 
ktorá ho nechtiac vtiahla do komických situácií Teréziu Strončekovú.
 Príjemným prekvapením bolo vystúpenie žiakov IV. ZŠ pod vedením PhDr. 
Janette Lišivkovej, ktorí v dramatizovanej podobe uviedli rozprávku Milana Rúfusa spra-
covanú na motívy rozprávky P. Dobšinského Či jesto pravda na svete. Na ich interpretač-
ných a hereckých prejavoch zreteľne vidieť „múdru a skúsenú ruku“ pani učiteľky PhDr. 
Janette Lišivkovej.
 Neodmysliteľnou súčasťou odborného seminára je hudobno-spevácko-tanečné 
zoskúpenie študentov GLS pod vedením Mgr. Lenky Baňárovej, ktorá svojím citlivým 
výberom ľudových piesní, hudobných motívov či tancov dotvorila tému seminára Život 
s rozprávkou, pretože Dobšinský bol nielen rozprávkar, ale aj znalec folklóru a vášnivý 
botanik. 
 Veľký podiel na výbornej atmosfére seminára mala aj skúsená moderátorka Si-
mona Chovancová a recitátorka Paula Zbrehová.

       
     PhDr. Mária Bušíková, PhD
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