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Milé kolegyne a kolegovia! 

 Ani sme sa nenazdali  a  máme za sebou ďalší rok. Rok, 

v ktorom sa striedali dni úspešné s dňami neúspešnými, chvíle 

radosti a pohody s chvíľami menej radostnými. Presne tak, ako 

je to v živote odjakživa. Verím, že pohody bolo viac ako 

nepohody. Aj keď slnečné lúče už nie sú veľmi hrejivé, hreje nás 

pocit z dobre vykonanej práce, z toho, že sme uspokojili našich 

používateľov, že naše služby boli kvalitné a vykonávané 

s láskou. Nakúpili sme novú literatúru, pripravili viacero 

hodnotných podujatí, rozšírili ponuku služieb. Na našu prácu 

máme len kladné odozvy. Tak to má byť.  Nič však nie je 

samozrejmosťou, ani spokojnosť čitateľov. Tá sa dá dosiahnuť 

len pomocou knihovníkov, ktorí svoju prácu milujú  a ktorí 

napriek nízkemu finančnému ohodnoteniu robia všetko preto, 

aby meno našej knižnice predstavovalo značku kvality. Rovnako 

ma teší, že aj obecné  knižnice nášho okresu začínajú byť na 

vysokej úrovni. Aspoň niektoré.  V poslednom čase ma 

napríklad nadchla knižnica v Koprivnici  umiestnená v kaštieli 

a knižnica v Zlatom. Teší ma, že starostovia obcí napriek nízkym 

obecným rozpočtom  nájdu prostriedky na nákup literatúry. 

Možno som neskromná, no myslím si, že je to aj vďaka 

metodickej činnosti našej knižnice. 
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 Za oknom je sychravá jeseň a možno čoskoro napadne 

sneh. To je neklamným znakom toho, že sa blížia najkrajšie 

sviatky roka Vianoce. Prajem všetkým , aby boli šťastné, krásne, 

požehnané. Nech sa úsmevy radosti na vašich tvárach vyrovnajú 

jagotu sviečok na vianočnom stromčeku, nech nič nepokazí 

rodinnú pohodu. Zároveň všetkým ďakujem za vykonanú prácu 

a do nového roku prajem veľa šťastia, zdravia, radosti, lásky, 

úspechov a priaznivé podmienky pre prácu i pre život. 

                             

                       Mgr. Ľudmila Jászayová , riaditeľka 
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Turistika v knižnici spája generácie 

V posledných rokoch sa veľa hovorí o transformovaní 

knižníc na komunitné knižnice, resp. komunitné centrá. To 

znamená, že  náplňou knižníc by už nemalo byť len 

poskytovanie knižnično-informačných služieb, ale svoju činnosť 

by mali rozširovať v súlade s požiadavkami a potrebami 

používateľov komunity, v ktorej pôsobia. 

O Okresnej knižnici Dávida Gutgesela môžeme povedať, že bola 

komunitnou knižnicou už dávno predtým, ako sa začal tento 

termín používať. Stretnutia ľudí rôznych profesií, rôzneho veku, 

ako aj spoločné podujatia pre verejnosť majú v nej  dlhoročnú 

tradíciu. Čoraz viac sa otvárame širokej verejnosti a   všetkým 

záujmovým skupinám  umožňujeme, aby v priestoroch knižnice  

rozvíjali svoje aktivity a svoje záľuby, skúsenosti a zážitky 

prezentovali i ostatným návštevníkom knižnice. 

Prvou výraznejšou komunitou, ktorá sa v knižnici 

stretávala, tvorila a pripravovala programy, boli mladí, 

začínajúci literáti. Ich činnosť – okrem toho, že sa navzájom 

oboznamovali so svojou tvorbou – spočívala v príprave 

literárnych večerov, ktoré verejnosti ponúkali nielen v 

priestoroch knižnice, ale aj v kaviarňach či iných priestoroch, 
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kde sa stretáva mládež. Takýmto spôsobom vplývali  najmä na 

mladých ľudí, ktorí si ešte nenašli cestu k literatúre a do 

knižnice. Mladí literáti zároveň podporovali všetkých, ktorí mali 

záujem o písanie. Do klubu chodili študenti aj ľudia stredného 

veku. Žiaľ, v posledných rokoch sa napriek úsiliu niektorých 

jednotlivcov nedarí v tejto činnosti pokračovať. 

Ďalšou skupinou, ktorá našla v  knižnici svoje  prístrešie, 

sú ľudia so zrakovým postihnutím. Chodia k nám veľmi radi, 

pretože, ako sami hovoria, tu majú dôstojné miesto na 

stretávanie, na načerpanie energie, relax i na získavanie nových 

podnetov a poznatkov. Už dávno nie sme len inštitúciou, ktorá 

im požičiava zvukové knihy. Poznáme ich potreby, vieme, s 

akými problémami zápasia. Organizujeme  spoločné stretnutia 

slabozrakých a nevidiacich s vidiacimi a najmä s deťmi. Tieto 

stretnutia hodnotia obidve strany veľmi pozitívne. Učia 

vzájomnému spolužitiu a tolerancii i tomu, ako možno pomáhať 

ľuďom, ktorí vnímajú svet inak než zrakom. Pomoc našej 

knižnice tejto komunite spočíva napríklad aj v inštalovaní výstav 

kompenzačných pomôcok či ukážok práce s vodiacimi psami. 

Jeden seminár sme usporiadali dokonca pre pracovníkov 

sociálneho odboru Obvodného úradu v Bardejove, pretože 

nevidiaci majú občas dojem, že kompetentní pracovníci vôbec 
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nevedia, na čo majú nevidiaci nárok a o aké pomôcky môžu 

požiadať. 

Dnes už  zastrešujeme aj skupinu ľudí s diagnózou 

skleróza multiplex, hoci výraznejšia spolupráca sa zatiaľ 

nerozvinula. Ide skôr o využívanie internetu pre ich potreby a 

vybavovanie korešpondencie. 

Rovnako radi navštevujú našu knižnicu ľudia s 

mentálnym postihnutím. Najmä mentálne postihnuté deti sa 

tešia zo spoločných akcií so zdravými deťmi (napr. z maľovania 

rozprávok či nacvičovania divadielka alebo z hudobného 

pásma). Práve takéto stretnutia podporujú akceptáciu 

zdravotne znevýhodnených ľudí a ich začleňovanie do 

spoločnosti a umožňujú lepšie poznať ich život a problémy, s 

ktorými sa musia vyrovnávať. 

V rámci aktivít zameraných na znevýhodnených 

používateľov sa snažíme vyhľadávať zdravotne postihnutých 

ľudí s mimoriadnym talentom a upozorniť na ich schopnosti 

širšiu verejnosť. Okrem diel talentovaných postihnutých 

maliarov sme predstavili verejnosti napríklad krásne ilustrované 

rozprávkové knihy sestier Kostových, postihnutých svalovou 

atrofiou (jedna z nich, žiaľ, už nežije). 
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Nedávno sme v našej knižnici privítali aj členov Jednoty 

dôchodcov, ktorí majú záujem pripravovať spoločné akcie pre 

seniorov a mladú generáciu a už o spoločné podujatia v knižnici 

prejavili záujem členovia Zväzu protifašistických bojovníkov. 

Samostatnú skupinu, ktorá sa pravidelne už šesť rokov 

stretáva v knižnici a pripravuje v nej besedy pre verejnosť, 

tvoria turisti a záujemcovia o turistiku. Klub slovenských 

turistov v Bardejove je veľmi aktívny a jednou z činností jeho 

členov je aj prezentácia zážitkov získaných pri cestovaní 

(turizmus má v tomto meste 100-ročnú tradíciu). Spočiatku im 

však na tieto aktivity chýbali priestory. Turistické výlety boli 

samozrejmosťou, no prezentácie sa konali zväčša v 

pohostinských zariadeniach, čo nebolo dostatočne dôstojné. 

Nadviazanie spolupráce s knižnicou bolo viac-menej náhodné, 

keď sa MUDr. Jozef Chovanec, „duša“ turizmu v Bardejove, na 

jednom zo spoločných stretnutí posťažoval na tento problém . 

Knižnica ponúkla na ich činnosť priestory čitárne. Ponuku s 

nadšením prijali, a tak sa začala plodná spolupráca, prospešná 

pre obidve strany. Turisti získali priestor na stretávanie a 

knižnica zasa hodnotný cyklus prednášok, o ktoré má verejnosť 

mimoriadny záujem. Prvé prednášky boli trochu rozpačité, lebo 

cestu do knižnice si našli len skalní turisti, väčšinou ľudia 
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stredného veku, aj to iba zopár. Pomaly sme teda prestávali 

veriť, že podujatia budú úspešné. Dnes už poznáme skutočnú 

príčinu „nezáujmu“ ľudí. Bolo to preto, že cyklus prednášok sa 

začal v jarných mesiacoch, keď sa začínali aj záhradkárske 

práce, a ľudia dali prednosť záhradkám. Poučili sme sa a 

prinieslo nám to úspech. Stanovili sme pevný termín prednášok 

(pondelok o 17. hodine s periodicitou každý 2. – 3. týždeň, 

okrem letných mesiacov) a informáciu o každom 

pripravovanom podujatí sme zverejňovali v regionálnej tlači, 

Bardejovskej televízii, v knižnici, na jej webovej stránke i na 

portáli InfoLib. Pozvánky na podujatia sme posielali aj mailom. Z 

hľadiska počtu prednášok a prezentovaných destinácií bol prvý 

ročník slabší, no úroveň sa neustále zvyšovala a do knižnice 

začalo prichádzať čoraz viac ľudí. To prinieslo problémy 

technického charakteru. Nemali sme notebook, premietačku 

ani plátno a stoličky sme na každú akciu znášali z ďalších 

oddelení. Kým sme sa sami nezmohli na vlastné zariadenie, 

techniku zabezpečoval MUDr. Jozef Chovanec. Dnes, napriek 

tomu, že sme do čitárne zakúpili stoličky, ich znovu znášame z 

iných oddelení, lebo kapacitne pomaly nestačí ani čitáreň. Je 

potešujúce, že na prezentácie prichádza nielen stredná 

generácia, ale začali ich navštevovať aj seniori a mladí ľudia. 

Možnosť cestovať v súčasnosti využívajú mnohí a je veľmi 
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zaujímavé sledovať, ako rovnakú  destináciu vnímajú starší a 

ako mladší cestovatelia (starší sa orientujú skôr na historické 

pamiatky, mladší uprednostňujú zážitky zo stretnutí s 

rovesníkmi alebo rôzne atrakcie, neraz s riadnou dávkou 

adrenalínu). Po každej prednáške nasleduje chvíľa vymedzená 

na otázky a doplňujúce informácie. Stretnutia prispievajú k 

zblíženiu ľudí rôzneho veku, ktorých spája rovnaká záľuba – v 

tomto prípade cestovanie a turistika. 

Vekové zloženie poslucháčov a prednášajúcich je rôzne, 

najmladším prednášajúcim bol študent gymnázia Juraj 

Chovanec, najstarším osemdesiatročný lekár na dôchodku 

MUDr. Aladár Šalata. Všetci prednášatelia pracujú bez nároku 

na honorár, dobrovoľne, vo svojom voľnom čase. 

Mimoriadny záujem o prednášky majú nielen 

poslucháči, ale aj samotní prednášajúci, ktorí vo svojich 

prednáškach predstavujú čoraz zaujímavejšie a atraktívnejšie 

lokality. Pribúda  počet tých, ktorí sa chcú o svoje zážitky 

podeliť. Dokonca je ich toľko, že sa snažíme, aby mal jeden 

prednášajúci prezentáciu len raz v roku. Musíme zdôrazniť, že 

dušou, režisérom i najväčším zanietencom je MUDr. Jozef 

Chovanec, bez ktorého by sa tieto zaujímavé stretnutia nemohli 

konať. 
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Za šesť rokov odznelo v knižnici 77 prednášok, vystriedalo sa 60 

prednášajúcich a prednášky si vypočulo viac ako 2 000 ľudí. 

Keby sme mali zhrnúť pozitíva a negatíva tejto spolupráce, 

nepoznáme ani jeden negatívny moment, no pozitív je skutočne 

veľa. Uvedieme aspoň niektoré z nich: 

■ knižnicu objavili aj ľudia, ktorí predtým jej služby nevyužívali, 

■ záujemcovia o turistiku sa stretávajú v príjemnom prostredí, 

■ na podujatia chodia ľudia všetkých vekových kategórií, 
ktorých spája rovnaká záľuba a ktorí si môžu navzájom 
odovzdávať svoje skúsenosti, 

■ ponúkame aktívne využívanie voľného času , 

■ umožňujeme návštevníkom spoznávať miesta, na ktoré by sa 
inak nemohli dostať, 

■ získali sme ďalšiu možnosť propagácie našich ďalších podujatí, 

■ prednášky majú u seniorov taký úspech, že špeciálne pre 
členov Jednoty dôchodcov už boli pripravené tri samostatné 
prednášky (o Thajsku, Moskve a Sankt Peterburgu). 

Stretnutia rôznych záujmových skupín v Okresnej knižnici 

Dávida Gutgesela v Bardejove prospievajú celej komunite. 

Spoznávame nových zaujímavých ľudí a zároveň získavame 

nových používateľov. Ešte dôležitejšia je však skutočnosť, že sa 

zvyšuje význam a prestíž našej knižnice v komunite. Na 
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spoločné programy, ktoré usporadúvame pre používateľov, už 

nemusíme ľudí lákať, nie je potrebná organizovaná účasť, 

pretože sú to podujatia, ktoré si ľudia sami žiadajú. 

   Mgr. Ľudmila Jászayová , riaditeľka 

 

Koncepcia budovania knižničného fondu 

v elektronickom prostredí – /e-knihy/ 

 

Očakávania  skupín čitateľov, že si v knižniciach budú môcť 

požičať široký výber elektronických kníh a časopisov 

svetovej i domácej produkcie, majú v súčasnosti veľmi 

ďaleko od naplnenia. 

Elektronické dokumenty sa stali pevnou súčasťou 

knižného trhu a pre študentov a vedeckých pracovníkov 

neodmysliteľným zdrojom informácií. 

Knižnice preto hľadajú cesty ako vytvoriť 

a zabezpečiť atraktívne služby v novom mediálnom 

priestore, a teda ponúkať aj e-knihy. 

Existujúca legislatíva ale dáva hlavné slovo pri rozhodovaní 

a rozširovaní e-kníh vydavateľom, ktorí tak majú možnosť 

určovať knižniciam nielen požičiavanie e-kníh , ale  ich 

nákup. 
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EBLIDA nekomerčná organizácia lobujúca za práva 

európskych knižníc a informačných inštitúcií vyvinula 

v poslednom období značné úsilie, aby upozornila na 

zhoršujúcu sa dostupnosť e-kníh v knižniciach. 

V kampani vyjadruje názor, že politika doplňovania týchto 

dokumentov stojí na rozhodnutí vydavateľov a nie 

knižnice, čo môže ohroziť prístup k informáciám. 

S prechodom do digitálneho prostredia vznikla situácia, 

keď sa knižnice ocitajú mimo reťazca knižného trhu, čo im 

zabraňuje plnenie prvoradej misie – sprístupňovať 

dokumenty. Nie je im umožnené sprístupniť e-knihy 

prostredníctvom knižničných webov, požadujú sa 

neadekvátne požiadavky a nevhodné digitálne výpožičné 

modely. 

V elektronickom prostredí majú nositelia práv možnosť 

rozhodovať, ktoré diela komu sprístupnia – takže o získaní 

e-knihy rozhoduje vydavateľ/dodávateľ nie knižnica. 

Vydavatelia vyhlasujú, že „e-požičiavanie“ je službou, na 

ktorú sa pojem vyčerpanie autorského práva nevzťahuje. 

Vzniká stav, keď o zabezpečení slobodného prístupu 

občanov k informáciám  rozhodujú vydavatelia. Koncepcia 

budovania knižničného fondu by bola teda viac 

záležitosťou vydavateľov a nie knihovníkov. 
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O čo ide ... 

Pri klasickej knihe vyčerpanie autorského práva sa 

realizuje prvým predajom knihy, keď sa jej novým 

vlastníkom stáva kupujúci, ktorý ju môže v tomto zmysle aj 

používať (napr. čítať ju bez obmedzenia počtu čítaní a ich 

trvania, neobmedzene ju požičiavať, predať, prípadne ju 

použiť na iný účel). Predmetom vlastníctva je teda nosič 

a na ňom zachytená kópia autorského diela, v nijakom 

prípade to však nie je autorské právo na dané dielo. 

Digitálna kniha je technologickou inováciou, na ktorú sa 

takisto vzťahuje autorský zákon, vďaka svojej digitálnej 

báze však ponúka nové možnosti, čo podnecuje úvahy 

o potrebe aktualizovať princípy autorského práva. 

Ide o to, že distribútori digitálnych kníh, teda potenciálne 

aj knižnice môžu sledovať nielen to, čo čitateľ digitálnej 

knihy práve číta (až do úrovne konkrétneho riadku), ktoré 

strany prečítal/preskočil, koľkokrát text čítal, ako rýchlo ho 

čítal, čo si v ňom zvýraznil a aké poznámky si k nemu 

urobil, ale aj vlastný proces výberu digitálnych kníh,  a tak 

si modelovať profil čitateľa z hľadiska povolania, vzdelania, 

politického presvedčenia, záľub, vierovyznania atď. 

V tomto kontexte je potrebný zákon o ochrane práv 

čitateľa (digitálnych ) kníh, ktorý by zakazoval aplikovať 

spomínané praktiky bez súhlasu čitateľa. 
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Všeobecným problémom sa však stávajú „deravé“ znenia 

zákonov o ochrane súkromia, ktoré sa nedokážu vyrovnať 

so zásahmi do súkromia čitateľa digitálnych kníh 

prostredníctvom nových informačno - komunikačných 

technológií. 

Pozíciu verejných knižníc by mohla zlepšiť novela 

autorského zákona, ktorá bude schválená v mesiaci 

november 2013, ktorá by do knižničnej licencie zahrnula aj 

digitálne knihy. 

Výzvou je nájsť východisko, aby knižnice mohli plniť 

svoju spoločenskú funkciu a neobmedzovať záujmy 

autorov a vydavateľov, treba sa vyhnúť situácii, ktorá 

nastala v USA, kde vydavatelia začali upierať knižniciam 

právo na nákup elektronických kníh. 

 

   Mgr. Iveta Michalková, zástupkyňa                
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 CAMILLE LABAS: SILA STATOČNÉHO ŽIVOTA  

Irenkina mladosť v Bardejove – prezentácia knihy 

 Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove sa 

zaradila medzi knižnice, ktoré sa postupne transformujú na 

komunitné knižnice. To znamená, že sa viac otvárajú verejnosti, 

záujmovým i rodinným komunitám. Vďaka tomu  sa rozšírila 

programová ponuka knižnice o podujatia, ktoré pripravujú 

komunity v spolupráci s knižnicou, čo im umožňuje  prezentovať 

svoje záujmy a tvorbu v knižnici a knižnica  môže verejnosti 

ponúkať bohatší sortiment programov.  Naši používatelia 

i návštevníci už iste zaregistrovali pravidelné Večery s turistikou, 

ktoré sú výsledkom spolupráce s Klubom slovenských turistov, 

podujatia so ženskými organizáciami,  odborné semináre, ktoré 

pripravujú študenti Gymnázia Leonarda Stöckela a ich 

pedagógovia, úspešný cyklus Mgr. Silvie Fecskovej Rodáci 
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rodákom, ale aj prezentácie kníh, ktoré vydali deti svojim 

rodičom a podobne. Jedna z takýchto prezentácií sa konala  

25.augusta 2013.                                      

 Celé to začalo  návštevou vedúceho oddelenia kultúry 

Mestského úradu Ing. Martina Chomu a jeho zástupcu Júliusa 

Grofčíka s listom od Camilly Labas. Obsahoval prosbu na 

zorganizovanie prezentácie knihy, ktorú autorka venovala svojej 

mame, rodáčke z Bardejova, k životnému jubileu. Kniha,  okrem 

iného, opisuje život remeselníckych rodín z Bardejova a má 

nielen pre rodinu, ale aj pre Bardejovčanov výpovednú 

hodnotu. Prianím autorky  bolo, aby Mestský úrad v Bardejove 

urobil prezentáciu na radnici. Keďže prezentácie kníh nepatria 

do programovej skladby oddelenia kultúry, žiadosť sa dostala 

do Okresnej knižnice Dávida Gutgesela.  A pretože zastávame 

názor, že štart každej knihy by mal začínať v knižnici, súhlasila 

som s poskytnutím môjho kontaktného čísla. O niekoľko 

týždňov pani Labas zavolala a začali sme spolu mailovať. Matka 

pani Labas, Irena Milčovičová, rodená Rondzíková, sa narodila 

v Bardejove , v rodine remeselníka. Prežila tu detstvo 

a dievčenské roky, potom sa vydala do Prešova. Pani Labas 

spomína, že chodievala k starým rodičom do Bardejova na 

prázdniny. Naše maily nadobúdali čoraz viac priateľskejší ráz. 
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Zistili sme, že autorka má svojich predkov nielen v Bardejove, 

ale aj v Bartošovciach a Zborove a chce sa s nimi zoznámiť. 

Niektorých sme našli a prostredníctvom   nich aj ďalšiu rodinu. 

Začalo to byť zaujímavé a my sme boli zvedaví, čo nakoniec 

z prezentácie bude. Či len bežná akcia, alebo priateľské 

a rodinné stretnutie. Kniha vyšla v deň začatia  Bardejovského 

jarmoku a pani Camilla prišla s nápadom predávať knižku 

priamo na jarmoku. Jarmok sa už roky pýši Uličkou remesiel, 

kniha pani Camille s ukážkami remeselníckeho života starého 

Bardejova zapadla do jej koncepcie, organizátori jarmoku  vyšli 

v ústrety a ponúkli predajné miesto priamo v spomínanej uličke. 

Keď som v sobotu išla na jarmok s úmyslom zoznámiť sa  s pani 

Camillou osobne, bola som milo prekvapená. Stánok doslova 

obiehali ľudia, ktorí poznávali mamu pani Camilly a  kupovali si 

knižku ,  lebo ich zaujímalo, ako sa pred desaťročiami žilo 

v Bardejove. Dokonca prišli príbuzní, ktorí sa dlhé roky alebo 

ešte nikdy nestretli. Stretnutiu v knižnici nič nebránilo, ba 

očakávali sme bohatú účasť. Nesklamali sme sa. Naozaj prišlo 

dosť ľudí a napriek tomu, že akcia začala s hodinovým 

oneskorením, ktoré zapríčinil neskorý príchod autorky a jej 

rodiny, prezentácia bola výborná a nálada rovnako skvelá. 

Okrem autorky, ktorá žije v Rakúsku, prišli na prezentáciu  jej tri 

deti; Franka, Miriam a Benjamín, ktoré žijú v Nemecku 
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a švagriná Renáta,  ktorá žije   v Rakúsku. Samozrejme,  

nechýbali ani manželia Milčovičovci, ktorým bola kniha 

venovaná.  A ako to už býva, keď sa stretnú príbuzní a známi,  

priatelia , ba dokonca spolužiačka pani Irenky, nechýbali 

spomienky a zážitky. Bola to vydarená akcia.  

 

                                         

 Samotná kniha, okrem toho, že je akousi rodinnou 

kronikou, má najmä pre Bardejovčanov výpovednú hodnotu. 

Dozvedia sa v nej veľa o živote Bardejovčanov v prvej polovici 

minulého storočia. O tom, ako vyzerali remeselnícke domy, ako 

sa stravovali, čo sa dialo počas II. svetovej vojny, ale napríklad 
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i o tom, ako sa vozila a predávala  minerálka z Bardejovských 

Kúpeľov. Spomína sa v nej veľa bardejovských rodín, ale aj  také 

osoby, ako bola „ starým „ Bardejovčanom známa napríklad 

cigánka Síra. V knihe je pomerne veľa slangových výrazov 

z bardejovskej šarišštiny, na konci nechýba ani prekladový 

slovník pre tých, ktorí šarišskému nárečiu  nerozumejú. Kniha je 

bohatá na veľmi pekné ilustrácie. Objekty a niektoré predmety 

dennej potreby sú vykreslené tak realisticky, až  zaráža, ako to 

dokázala ilustrátorka, ktorá tieto veci nikdy nevidela v reáli. 

Vzácna je skutočnosť, že knihu  ilustrovala autorkina dcéra 

Miriam Labas.  

 Knižka je poctou matke, no bola napísaná, ako tvrdí 

autorka, aj preto, aby jej deti vedeli, kde majú korene a z akej 

kultúry pochádzajú. Keďže žijú v Nemecku, kde sa uznávajú 

úplne iné hodnoty ako u nás, kde je iná kultúra, autorka si 

priala, aby to cenné, čo kedysi  získala od rodičov a starých 

rodičov v Bardejove, ostalo a prežívalo aj v nasledujúcich 

generáciách. 

                                                     Mgr. Ľudmila Jászayová, riaditeľka 
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Otvorená knižnica 

 Literárne priblíženie knižných titulov sa stalo 

dôležitou súčasťou knižničnej praxe detského knihovníka. 

Popri knižnično-informačných prípravách, ktoré na 

oddelení literatúry pre deti a mládež dôsledne pripravujeme 

a usporadúvame, zameriavame sa tiež na zážitkové čítania 

a náučné literárne pásma, ktoré doplňujeme hlasným 

čítaním, súťažami, hovorenou bibliografiou či rôznou inou 

zábavnou formou. Všetky tieto naše aktivity sú 

pripravované pre rôzne vekové kategórie, aby ich dieťa čo 

najlepšie pochopilo. S potešením môžem skonštatovať, že 
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o tieto aktivity je zo strany učiteľov a ich žiakov veľký 

záujem. Svedčí o tom aj počet vykonaných kultúrno-

vzdelávacích podujatí a knižnično-informačných príprav za 

minulý rok -  128 aktivít, na ktorých sa zúčastnilo spolu 

2689 detí. Mnohé z nich sú  čitateľmi našej knižnice. Tento 

rok určite nebude za uplynulým zaostávať v počte 

zrealizovaných aktivít. 

 Práca detského knihovníka však nie je oklieštená 

len výpožičnými priestormi okresnej knižnice. Veľmi radi 

zavítame aj do školských knižníc a priamo tam naše 

aktivity realizujeme. Tak sa stalo aj v tomto roku, kedy 

sme sa po oslovení Mgr. Alenou Želinskou, učiteľkou ZŠ s 

MŠ pod Vinbargom, zapojili do ňou a jej pedagogických 

kolegov vypracovaného  víťazného projektu Otvorená 

knižnica, ktorý bol vyhlásený Karpatskou nadáciou. 

Projekt niesol názov Môj svet v školskej knižnici a v rámci 

jeho aktivity  Kamarátka kniha sme pre žiakov tejto školy 

pripravili dve zaujímavé literárno-zábavné stretnutia.  

Prvé stretnutie sa uskutočnilo v máji 2013, kedy 

sme sa v školskej knižnici stretli s vtedajšími štvrtákmi 

a priblížili si slovenské ľudové rozprávky Pavla 
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Dobšinského. Popri hovorenej bibliografii literárno-

zábavné pásmo bolo popretkávané hádankami 

a porekadlami z Dobšinského zbierky, určovaním 

rozprávok a rozprávkových hrdinov, dramatizáciou 

rozprávky Vlk a čižmár a ilustrovaním výjavov z deja 

prečítanej rozprávky.  

V októbri 2013, teda v novom školskom roku, sa 

v školskej knižnici uskutočnilo druhé stretnutie 

knihovníčky z okresnej knižnice a nových štvrtákov.  

Literárno-náučný cyklus potuliek po Slovensku bol 

zameraný na región Šariš a naše rodné  a historické mesto 

Bardejov. Prostredníctvom magnetofónovej nahrávky sme 

sa započúvali do Listu zbojníka Fedora mestu Bardejovu 

a prečítali si regionálnu povesť  Synova pomsta z knihy 

Hnali sa veky nad hradbami, ktorej autorom je Anton 

Marec. Záver bol zhmotnený do ilustrácií detí na tému 

o meste Bardejov.  

Každá nová kniha, ktorá sa zakúpi do Okresnej 

knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove , je pre nás výzvou 

a už pri jej prvom listovaní si predstavujeme, ako by sme 

ju mohli deťom, našim čitateľom, predstaviť.  
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 Bc. Alžbeta Kutašovičová  

oddelenie  literatúry pre deti a mládež 

 

 

Urazený Ypsilon a jeho sny 

S C E N Á R    

k  príprave zážitkovo-náučnej interpretácie rozprávky 
o slovenčine podľa knihy  Kataríny Habovštiakovej  : Krásna je 
naša reč  (rozprávky o slovenčine) . 

 

1. Prečítať príbeh „Urazený Ypsilon a jeho sny.“ 

Rozoberať príbeh a nadviazať tematicky na jednotlivé 
skutočnosti: 

Abeceda – koľko písmen? (46)  vymenovať písmená abecedy 

Grécka abeceda – prečítať z tabuľky (na nástenke) všetky 
písmená, skúsiť si ich napísať na nástenku 
Hlavní hrdinovia príbehu: 

ypsilon – číta sa tvrdo 

iota (mäkké i) – číta sa mäkko, ale nepíše sa mäkčeň 
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2. Vývin spisovného jazyka, kodifikácie, zmeny pravopisnej 
normy 

V našom príbehu boli spomenuté niektoré historické 
skutočnosti v súvislosti s vývinom spisovného jazyka. My si teraz 
priblížime udalosti, ktoré súvisia so vznikom nášho písma.  

1. 863 – Veľká Morava – Konštantín a Metod 
Byzantský cisár Michal III. na žiadosť kniežaťa Rastislava v r. 

863 vyslal na Veľkú Moravu dvoch solúnskych bratov, 
vysokoučených kňazov a vierozvestcov, Konštantína Filozofa a 
Metoda. Konštantín zostavil písmo pre sloviensky jazyk - 
staroslovienčinu – hlaholiku. Bolo to prvé písmo našich predkov 
a základ tvoria malé písmená gréckej abecedy  z  tzv. minuskuly. 
(Z hlaholiky a s použitím veľkých písmen gréckej abecedy 
vznikla cyrilika, ktorá sa používala na území dnešného 
Bulharska) 

• Ukážka knihy Proglas (napísal Konštantín)  
2. 10.  – 15. storočie 

- zánik slovanského písma  

Hlaholiku začali do úzadia zatláčať v slovanských krajinách 
písomnosti písané latinskými písmenami - latinkou, ktoré sa tu 
natrvalo udomácnili.  
 
3. Anton Bernolák – 1787 

Knihy po mnoho rokov boli písané v maďarskom, 
nemeckom či latinskom jazyku – ten bol aj úradným jazykom, 
v rodnom jazyku sa písalo veľmi málo, používala sa 
staroslovienčina alebo slovakizovaná čeština, ľud hovoril 
nárečiami, preto vznikla potreba používať zrozumiteľný a 
kultivovaný jazyk . Z tohto presvedčenia potom vznikla prvá 
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spisovná forma slovenčiny, ktorú uzákonil v r. 1787 Anton 
Bernolák — bernolákovčina, ktorá vznikla na základe kultúrnej 
západoslovenčiny – z okolia Trnavy. Mala  fonetický princíp – 
„Píš ako počuješ“ , neboli pravidlá gramatiky ,  predložky s, z sa 
písali podľa výslovnosti; q sa písalo ako kw,   x ako ks, gz;  j sa 
písalo ako g; v ako w. Slovenčina nemala y, dvojhlásky, ale mala 
veľké písmená v podstatných menách.   

diela: (použiť ako ukážku bernolákovčiny) 
Gramatica  slavica 
Kritická filologická rozprava o slovanských písmenách – 
Dizertácia (latin. názov) 1787 
Slowár Slowenský, Česko – Laťinsko – Ňemecko – Uherskí 
(vydaný bol až po jeho smrti) 

4. Štúr, Hurban, Hodža – 1843 
- rozhodnutie Ľudovíta Štúra, J. M. Hurbana a M. M. Hodžu o 
uzákonení spisovného jazyka slovenského na základe 
stredoslovenského nárečia 
- menšie používanie čechizmov – bohemizmov = českých slov 
v slovenskom jazyku 

Príklad (slovenské podškrtnuté):  

rohlík  -  rožok ; list – dopis ; diskusia – diskuzia ; snímok – 
snímka ;  

- fonetický princíp - používanie „mäkkého i“,   zrušil veľké 
písmená v podstatných menách,  zaviedol ia, 

- diela: (použiť ako ukážku spisovnej slovenčiny) 
Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí 
Náuka reči slovenskej, Slovenskje národňje novini 

5. Martin Hattala a Michal Miloslav Hodža – 1852  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BArna_z%C3%A1padosloven%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BArna_z%C3%A1padosloven%C4%8Dina
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- reforma v spisovnom jazyku – jednotná podoba slovenského 
jazyka 
- zaviedli do pravopisu etymologický princíp – y 
- zrušenie ďe, ťe, ňe, ľe 

Príklad: ak by nebol y, mäkčene by sa písali na ď, ť, ň, ľ pred 
každým i, í, e, ie, ia, teda: ďeťi, ťečie, ťiecť, ňeviem, ňič, ľen, 
mľieko, ... 

6. Samuel Czambel – začiatok 19. storočia 
- 1. pravidlá pravopisu – ukázať pravidlá slovenského pravopisu 
 
7. Jazykovedný ústav SAV Ľ. Štúr 

3. Slovenčina má vraj ťažký pravopis 

Vybrané slová (deti si losujú písmenká a vymenovávajú vybrané 
slová) 

4. Tvorivé vyučovanie 

Úlohy na koncentráciu pozornosti 

  

 

Lovenie slov    

Knihovník pripraví škatuľu, v ktorej sú lístky so slovami. Deti 
lovia zo škatule slová. Sú to prídavné mená. Na každé slovo 
majú vytvoriť slovo s opačným významom. 

 Na tabuli sú napísané tieto slová:  



 28 

1 Vianoce                 2. rieka                  3. vŕba                 4. tráva                 
5. kapor    6. ľad       7. rybár   8. stromček   9. sieť          10. slnko     
11. nádoba                12. sviečky 

Deti rozdelíme do 3-členných skupín. Každá skupina si vyberie 
z košíčka 3 ľubovoľné  čísla (č. od  1-12) a zo slov, ktoré sú 
napísané pod číslami, tvoria vety. Napr.: 1-8-7: „Na Vianoce 
strojí rybár stromček.“    

                                      

    Bc. Oľga Hlaďová 

                                     oddelenie pre deti a mládež 

 

 

                                              

    

 

ZLATIANSKY KNIŽNÝ KALENDÁR 

Zlaté má prvý knižný kalendár   
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Už od marca tohto roku prebiehal v zlatianskej knižnici 
mimoriadne čulý pracovný ruch. Knižnica získala dotáciu od 
Karpatskej nadácie vo výške 3000 eur, ktoré už po druhýkrát 
rozhýbali mladých aj starých do rôznorodých aktivít, ktorých 
výsledkom je zlatiansky knižný kalendár.  

  Knižnica získala novú tvár pri rekonštrukcii kultúrno-
správnej budovy, jej interiér bol obohatený o oddychové vaky, 
získané v projekte Z rozprávky do rozprávky v zlatianskom 
kráľovstve. Teraz pribudli nové kreslá, ktoré poskytujú 
čitateľom aj návštevníkom knižnice dostatočný relax a pohodlie. 
Stala sa komunitným centrom stretávania sa detí s rodičmi a 
starými rodičmi, keď sa v podvečerných hodinách zoznamovali 
so slovenskými spisovateľmi nielen pre deti a mládež, ale 
zoznámili sa aj so širokou paletou mladých slovenských 
spisovateliek a spisovateľov. Mnohí sa prvýkrát stretli s menami 
Pavel Hirax Baričák, Adriana Macháčková, Ivana Lacková, Anna 
Adamová, Toňa Revajová, Ondrej Nagaj, atď.  

  Nás teší aktivita detí, pretože čas prázdnin prilákal k 
nám aj deti z iných obcí, dokonca aj babku s vnučkou zo 
Sokolova z Českej republiky.  

Čítanie sa dopĺňalo lúštením krížoviek, osemsmeroviek, 
hádaniek, hľadali sa zábavné slovné texty, hrali sme sa s rýmami 
aj slovíčkami. Neoddeliteľnou súčasťou stretnutí boli výtvarné 
práce, kreslili sa rozprávky, postavičky, zvieratká, tvorili sa 
záložky do kníh aj kolektívne nadrozmerné práce. Spolupartneri 
- starkí z Jednoty dôchodcov v Zlatom prispeli príbehmi z čias 
ich mladosti. Výsledky práce všetkých účastníkov projektu sa 
stali súčasťou prvého zlatianskeho kalendára na rok 2014. 

  Čo nám priniesol tento projekt? Budovanie úcty a 
tolerancie k starším, utužovanie vzťahov v rodinách a efektívne 
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využitie voľného času, zamerané nielen na čítanie, ale aj 
rozširovanie vedomostí a hľadanie informácií. V policiach našej 
knižnice pribudlo 249 nových kníh, dovolili sme si zakúpiť 
hodnotné diela aj náučnej literatúry, ktorá cenovo patrí k vyššej 
kategórii. Materiálová stránka projektu je jedna, ale viac nám 
projekt priniesol v oblasti vzťahov, budovania úcty a priateľstva 
a podpory sebarealizácie. Je krásne, keď vidíte dôchodcu so 
siedmimi krížikmi na chrbte po prvýkrát držať štetec a maľovať 
obrázok temperovými farbami, keď vidíte malé trojročné deti 
vypĺňať prvé plochy obrázka, keď cítite napätie, čo sa dnes bude 
v knižnici robiť. Skončilo záverečné vyhodnotenie projektu, 
odovzdanie kníh najaktívnejším jednotlivcom a rodinám a 
krásnej pamiatky – zlatianskeho knižného kalendára pre 
každého, kto prešiel prah knižnice aspoň raz , aby potvrdil citát 
Lucia Annae Senecu: Kniha je základom poznania, učiteľom 
vekov, vládcom kráľovstva ducha.  

 

 Mgr. Mária Ontkaninová , starostka obce  
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    Foto : Mgr. Ontkanivá  

Nedeľa plná prekvapení 

„Je to pravda odveká, kniha je najlepší priateľ človeka.“ 

 Najprv sa zrodil nápad v hlave pani Danky Lastivkovej, 

kultúrnej pracovníčky obecného úradu, pri príležitosti Marca – 

mesiaca knihy zavítať medzi členky klubu jednoty dôchodcov 

a prekvapiť ich prezentovaním tvorby mladých autorov – žiakov 

Základnej školy v Kurime. Plán aj priebeh akcie pani Lastivková 

prerokovala s pánom starostom Jánom Bartošom a ten súhlasil. 

 Po dohode s pani učiteľkou  Mgr. Ľudmilou Bezegovou 

boli na akciu pozvaní mladí autori , ktorí sa v školskom roku 

2011/2012 zapojili do literárnej súťaže Moja prvotina 

vyhlásenou  CVČ v Bardejove. Každý mesiac napísali poéziu 

alebo prózu na zadanú tému. Na konci školského roka pani 

učiteľka každému z mladých autorov odovzdala zbierku ich 

vlastnej tvorby pod názvom Moja prvotina.  

 Na Kvetnú nedeľu, 24.03.2013 o 15.00 hod., sa začali 

priestory Obecného úradu v Kurime zapĺňať členkami klubu 

jednoty dôchodcov. Miestnosťou sa šírila vôňa kávy, čaju 

a kysnutých koláčov – prvé prekvapenie pani Danky Lastivkovej.  

Keď do miestnosti vstúpili zástupca starostu obce pán Róbert 

Vujčík, poslankyňa obecného úradu Ľudmila Horvatová, pani 

Danka Lastivková,  Mgr. Ľudmila Bezegová a hlavne mladí autori 

Pavol Minčák, Ema Jurčová, Olívia Sosňáková a Renáta 

Sosňáková, napätie nabralo ten správny rozmer a akcia sa  

začala. 
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 Pani Danka Lastivková sa prihovorila prítomným na 

tému Marec – mesiac knihy, vyzdvihla hodnotu knihy aj 

v dnešnej internetovej dobe,  pozvala dôchodkyne na návštevu 

knižnice s možnosťou  vypožičať a prečítať si knihu podľa 

vlastného výberu. Zároveň odhalila druhé prekvapenie – dôvod 

prítomnosti mladých autorov na kultúrno-spoločenskej akcii. 

  

 Mgr. Ľudmila Bezegová porozprávala o začiatkoch 

tvorby jej žiakov, vyzdvihla ich ochotu každý mesiac napísať 

žáner z poézie alebo prózy na tému vyhlásenú CVČ v Bardejove. 

Zdôraznila, že každé kolo bolo posúdené odbornou porotou. 

Zverejnené výsledky svedčili o výbornom umiestnení našich 

pisateľských talentov.  Tie im dodali chuť do ďalšieho písania aj 

k tvorbe zbierky Moja prvotina.  

 Na nedeľňajšie stretnutie si každý z detských autorov 

pripravil svoju najobľúbenejšiu báseň z doterajšej vlastnej 

tvorby a predniesol ju. Potom nasledoval akt uvádzania 

jednotlivých zbierok prvotín do života so symbolikou  toho, čo 

majú deti najradšej: Paľko – jahodovú čokoládu Milka, Olívia 

a Renátka – cukríky Bonpari a Ema – kukuričné chrumky. 

Slávnostný akt uskutočnili pán Róbert Vujčík a pani Ľudmila 

Horvatová. Starosta obce Ján Bartoš odmenil usilovných 

mladých autorov peknou knihou s vlastnoručne napísaným 

venovaním. Poďakoval im za doterajšiu tvorbu a motivoval ich, 

aby pokračovali ďalej v rozvíjaní svojho talentu. Treba 

zdôrazniť, že akt uvádzania každej zbierky do života a prednes 

básní bol zakaždým ocenený búrlivým potleskom.  
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Predsedníčka klubu jednoty dôchodcov pani Margita 

Katingerová sa poďakovala v mene všetkých dôchodkýň za 

príjemne strávené nedeľné popoludnie a vyslovila želanie, že 

podobnými akciami by mohli byť spríjemnené aj ich ďalšie 

sviatočné popoludnia. To však ešte nebol záver akcie. Do 

miestnosti vstúpili „mladé slečny“ Natália Vujčíková a Zuzana 

Hviščová, kurimské pernikárske „šikulky“. Časť miestnosti bola 

už od začiatku podujatia zaplnená veľkonočnými medovníkmi. 

Okresnú súťaž Veľkonočné vajíčko v CVČ  v Bardejove pre 

chrípku zrušili, tak mladé medovnikárky potešili svojimi 

výtvormi aspoň kurimskú verejnosť. Porozprávali o práci 

v krúžku, o forme zdobenia i o nápadoch, ktoré nosia vo svojich 

hlavách. Natália a Zuzana si vypočuli slová chvály a uznania. Za 

svoju prácu a tretie prekvapenie pani Danky Lastivkovej – 

výstavku medovníkov  boli odmenené sladkou odmenou. 

 Oficiálna časť nedeľňajšej akcie sa skončila, nikto sa 

však domov neponáhľal. Všetci ešte dlhú chvíľu zotrvali v 

príjemnom rozhovore a v príjemnej atmosfére.  

Poďakovanie za zorganizovanie spomínanej akcie 

právom patrí pani Danke Lastivkovej, za jej nápad uviesť zbierky 

básní mladých autorov do života, prekvapiť členky klubu 

jednoty dôchodcov výstavkou sladkých perníkov a tým všetkým 

premeniť obyčajné nedeľné popoludnie na slávnostné, ktoré 

dlho ostane v spomienkach tých, ktorí sa na spomínanej akcii 

zúčastnili.       

   

Mgr. Ľudmila Bezegová 
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    ZŠ v Kurime 

 

 

O jednej knižnici 

        Tarnov je malá dedinka s maličkou knižnicou, ktorá 

má však tú výhodu, že svoj knižničný fond ponúka 

v priestoroch,  ktoré susedia s kanceláriou šéfa obecného 

úradu. Ten sa vždy snažil o jej spokojnosť po všetkých 

stránkach. Knižnicu poznám od detstva a donedávna by 

som sa v nej vedela orientovať aj poslepiačky. Bola stále 

vzornou knižnicou, či už „ ĽUDOVOU“ alebo 

„POREVOLUČNOU“. Práve začiatkom 90-tych rokov 

minulého storočia prešla malou zmenou, ktorá sa vlastne 

týkala vyradenia literatúry jedného zvráteného 

svetonázoru a vymaľovania stien. Dalo sa v nej konečne 

príjemne dýchať a zdržať sa oveľa dlhšie,  ako 

potrebujeme na odpísanie a zapísanie kníh. Stala sa po 

kostole a krčme, ako to už na dedinách býva, treťou 

inštitúciou, kde sa ľudia stretávali v hojnejšom počte. 

Knižnica si užívala krásne rôčky prejedania sa literatúry, 
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ktorá sa chrlila z vydavateľstiev ako z čarovného klobúka. 

Čerešničkou na tomto veľkom koláči bol počítač, ktorý bol 

schopný „zjesť“ celý knižný fond a starať sa o to , aby 

každý vedel, kde presne má tú svoju knižku nájsť. 

Najradšej tu chodili deti a bolo im veselo, trávili tu veľa 

času a tešilo to všetkých. Prešli rôčky, deti vyrástli a keď sa 

niektoré z nich prišlo pozrieť do knižnice , našlo tu svoju 

knihu popamäti. Knižnica bola smutná a prázdna. 

V regáloch sa len sem-tam objavila nová kniha a farba na 

stenách dávno vybledla. I nepozdávalo sa to jednej dobrej 

„víle“, ktorá dostala do vienka srdiečko o trošku viacej 

literárne ako ostatní a povedala si, že osloví dobrého 

suseda knižnice a poprosí ho o malý zázrak. Neverili by ste, 

aký nový mejkap tento literárny stánok dostal. Zase je 

všetko na dobrej ceste a deti môžu svojim dospelým 

rodičom ukázať , aký nádherný je ten papierový kúsok 

fantázie, na ktorý si môžu dočiahnuť aj sami. Možno je 

niekde knižnica ešte menšia ako tá tarnovská, možno je to 

len jedna  skriňa, ale keď sa jej dvierka pravidelne otvárajú 

a ponúkajú trocha radosti a poznania každému, sme stále 

na dobrej ceste. 
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    Bc. Danka Ristvejová 

oddelenie náučnej literatúry 

 

     Foto : D.  Ristvejová 
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       Foto :  D. Ristvejová                                                                                                                                                                                                                                                                                               

DAŤ  SRDCE NA TANIER  

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove    

14.októbra 2013 privítala  Mirku Zahradníkovú, autorku  

knihy Dať srdce na papier. Kniha obsahuje 33 básní, 44 

fotografií a vyšla v náklade 1000 ks vo vydavateľstve 

RAX,s.r.o. v Bratislave.  

 Mgr. Miroslava Zahradníková promovala 

v Bratislave na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského, Katedre žurnalistiky v roku 1978. Ako 

novinárka, redaktorka, reportérka, fotoreportérka, 

spravodajkyňa pôsobila v médiách s odlišnou periodicitou 

a s rôznorodým obsahovým zameraním.  
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„Život je ako počasie, všetko možné vás postretne...“ 

“Niekto má všetko okrem obojstrannej lásky, iný prežíva 

obojstrannú lásku, pritom nevlastní nič. Preto sa treba 

tešiť z daru - akéhosi medzistupňa - jednostranného 

poblúznenia. Je to vždy viac ako nič, ako mať len pusto v 

duši.“ 

A.D.: Ako sa Vám splnil váš veľký sen – písať poéziu ?  

M.Z.: O kombinácii básní a fotografií som snívala od 

študentských čias na gymnáziu ako 18-ročná. V škole nám 

odpadli dve hodiny. So spolužiačkou Jankou a spolužiakom 

Mirom sme ušli zo školy na trenčiansku Brezinu. Oni dvaja  

uprostred zelene kráčali lesným chodníkom, objímali sa, 
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bozkávali sa. Fotila som ich a písala o nich dvoch krátke 

básničkové útvary. Doma som do zápisníka naškrabané 

texty prepísala na písacom stroji a nechala u kníhviazača 

zviazať. Náklad bol 3 kusy, pre mňa a spolužiakov. Vtedy 

vznikla moja prvá zbieročka, kde sa prelínali básne o láske 

a prírode a fotografie. Mala názov Patriace iba mne. Od 

toho času som snívala, že raz ... . 

A.D.: : Vaša oficiálna prvotina   Dať srdce na papier sa 

začiatkom mája dostala na slovenský knižný trh.  V knihe 

spomínate, že píšete poéziu od trinástich rokov života. Je to 

zozbieraná poézia zo šuplíka? Ako dlho sa rodila?  

M.Z.: Dlhé roky som písala do šuplíka. Táto poézia je 

aktuálna, vznikla v priebehu 7 mesiacov. Pod jej vznik sa  

podpísalo neuveriteľné silné zaľúbenie či poblúznenie 

a navyše jednostranné.  Knižka Dať srdce na tanier je 

určená všetkým mladým a ľuďom  s večne mladým 

srdcom, duchom a je jedno,  aký majú vek.  

Kniha obsahuje dve zbierky básní, prvú pod názvom 

Vyznanie (júl 2012),druhú pod titulom Pocitovky 

(november 2012).   Obe zbierky som si vydala vlani na 

vlastné náklady v nízkom počte. Okrem iného som si chcela 

otestovať názory blízkych aj vzdialených na svoju tvorbu. 

Keďže ohlasy boli veľmi pozitívne, rozhodla som sa ju 

zverejniť a dať svoje „city na tanier“ aj pre iných. Som  

presvedčená, že medzi nami žije veľmi veľa osamelých 

ľudí, túžiacich po blízkej duši. Možno ľudia s podobnými 
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záujmami, ktorí by si vzájomne rozumeli, aj bývajú 

v rovnakom dome, ale nevedno prečo sa doteraz nestretli ... 

Dovoľ mi, 

aby ma pri pomyslení na teba 

vždy hrialo pri srdci. 

Dovoľ mi, 

aby som pri pomyslení na teba 

mohla naivne snívať. 

Dovoľ mi, 

aby som pri pomyslení na teba 

mohla nad oblakmi lietať.  

Dovoľ mi, 

aby som pri pomyslení na teba 

mohla byť šťastná a ľúbiť ťa 

hoci len v myšlienkach. 

Ten pocit teší ma, 

že ťa mám, aj keď ťa nemám. 

Dovoľ mi, 

pri pomyslení na teba  

tešiť sa každý deň. 

 

A.D.:  Ako by ste charakterizovali svoju knihu?   

M.Z: Kniha predstavuje jedinečnú harmóniu intímnej 

ľúbostnej poézie a fotografií Vysokých Tatier. Je nesmierne 

ľudská, vznikla z pocitov, ktoré isto prežil každý z nás. 



 42 

Knižka je výzvou, aby sa ľudia vrátili k citu, dotykom a 

láske, lebo dnes sa viac dotýkame mobilu, klávesnice 

a myši na ovládanie počítača  ako ruky partnera, 

partnerky, svojej priateľky, priateľa. 

A.D.: Básne sú plné emócií, citov, len málokto sa vie takto 

otvoriť. Potrebovali ste veľa odvahy na zverejnenie vašich 

pocitov. 

M.Z.: Ľudia by sa nemali za svoje city hanbiť. Niekto ani 

nevie povedať  svojej  láske, že ju ľúbi, iný zasa týmito 

slovami mrhá. Áno,  city sú často diskutovanou otázkou, čo 

zverejniť a čo nie?  Jedna moja kolegyňa mi na webovú  

stránku napísala, že ma obdivuje, že som sa takto dokázala 

otvoriť.  Nevnímala som to ako odvahu, jednoducho som 

cítila, že to musím urobiť. Uvedomila som si, že sa ľudia na 

internetovom portáli  POKEC  denne otvárajú svetu . 

Portál obsahuje  anonymné  výkriky ľudí, ktorí vo svojej 

poézii túžia po dotykoch, nehe a láske, a tak  som si 

povedala, že ja zverejnením oslovím ľudí a podarí sa mi 

otvoriť ich srdcia a vyprovokovať ich, aby  mali iný pohľad 

na všetko,  čo sa deje okolo nás. 

Len tak rozmaznávať ťa .... 

Chcela by som ťa hýčkať  

každú sekundu tvojho života. 

  

Chcela by som ťa rozmaznávať 

každú minútu tvojho života. 
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Chcela by som ťa láskať  

každú hodinu tvojho života. 

  

Chcela by som ťa rozmaznávať 

radosti aj strasti s tebou znášať. 

  

Chcela by som ťa len rozmaznávať 

dennodenne do konca života. 

 

A.D.: Aký je váš vzťah k Tatrám , keďže v knihe Dať srdce 

na papier sú krásne fotografie z Vysokých Tatier ?  

 

M.Z.:  Milujem Tatry a fotografovanie. Cestu k nim mi 

ukázala mama. Príroda dodáva silu každému, kto je len 

trochu vnímavý k svojmu okoliu. Mňa takto vlani zvádzal 

Lomničák . Keď som zišla dole z Lomničáku, pri pohľade 

nahor som cítila úctu k horám, bola som tiež naplnená 

šťastím,  mala som pocit, že tam hore som prežila chvíle 

obohacujúce srdce a mala som pocit, že moja duša dostala 

krídla a ja lietam ponad nádherné tatranské štíty spolu 

s vtákmi . 
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    Mirka Zahradníková 

 Foto :  Jaroslav  Stach  

 

 

 

 

KNIHOVNÍCKE VŠELIČO 

E-KNIHY NOSÍTE VŠADE SO SEBOU   
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 Prechod od tradičnej tlačenej verzie kníh býva 

náročný najmä pre tých, ktorí milujú listovanie stránok 

a vôňu papiera. Ak sa prelúskate cez svoju prvú e-knihu, 

určite oceníte jej nesporné výhody. Tak napríklad taká e-

kniha je uskladniteľná kdekoľvek. Do smartfónu i tabletu 

sa zmestí v pohode aj dvadsať hrubých zväzkov  a pritom 

ich môžete nosiť všade so sebou ,  trebárs v malej kabelke. 

 Okrem toho tí, ktorí nemajú radi plné obchody , sa 

vyhnú zbytočnej tlačenici a svoj titul si vyberú priamo 

z pohodlia svojho domova. Predajne e-kníh lákajú aj na 

lacnejšiu a dostupnejšiu cenu ako v kamenných 

obchodoch. Dôvodov je viacero – netreba platiť za priestor  

predajne a nie sú ani potrebné náklady spojené s tlačou 

kníh. Jednoznačne odporúčame kúpiť si takto aspoň jednu 

elektronickú knihu. Ak tejto  vymoženosti neprepadnete , 

stále sa môžete vrátiť k pôvodnej verzii.  

Bardejovský Korzár, Roč. II, č. 6  (12.2.2013) , s. 7 

 

FRANKFURTSKÝ KNIŽNÝ VEĽTRH 

 Frankfurtský knižný veľtrh , najväčšie podujatie 

svojho druhu na svete, aj tento rok očakávala  účasť 

zhruba 7300 vystavovateľov z viac ako sto krajín sveta. 

Návštevnosť organizátori odhadovali  bezmála na  300 

tisíc. V medzinárodnej sekcii veľtrhu sa nachádzala  aj 
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slovenská delegácia , ktorú tvorilo 45 vydavateľov, zhruba 

500 knižných titulov a traja prozaici. Marek Vadas na 

veľtrh priniesol svoje knihy Liečiteľ a Čierne na čiernom, 

Pavel Taussig  prezentuje knihu Hana a Gabriela Futová 

svoju asi najznámejšiu Nejdem a basta. 

Hoci milovníci tradícií zvyknú tvrdiť, že hrejivý pocit 

z vlastného výtlačku voňavej papierovej knihy nič 

nenahradí, realita ukazuje čosi iné – trh s elektronickou 

literatúrou rok čo rok mohutnie a výhodám Knidlu či 

odborných čítačiek postupne podliehajú aj ich najzarytejší 

odporcovia . Tento fenomén bol veľkou témou aj vo 

Frankfurte, ktorý si zakladá na povesti podujatia, ktoré drží 

prst na pulze doby. 

Fajnerová , Lucia -Pravda , Roč . XXIII, č. 237 ( 11.10.2013), s. 32  

 

NONSTOP KNIHY PORUKE 

Netradičná telefónna búdka pred Trnavskou  univerzitou 

Knižnica v nepotrebnej telefónnej búdke. So zaujímavým 

a ojedinelým nápadom prišla trojica nadšencov.  

V netradičnej knižnici sú knihy rôzneho druhu a každý, kto 

má záujem, si knihu môže zobrať a prečítať. Tento 

bookpoint stojí priamo pred Trnavskou univerzitou 

a zaujme takmer každého okoloidúceho.  
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Ak máte doma nepotrebné knihy, na ktorých už sadá 

prach, môžete ich priniesť do bookpointu, kde budú slúžiť 

zase iným. Za projektom stoja Filip Galko, Juraj Zamborský 

a Peter Gabriška. Princíp miniknižnice je jednoduchý. „Bez 

striktných pravidiel, evidencie a zadarmo sa podelíte 

s ostatnými o knihy,“ hovoria autori projektu. Výhodou 

v porovnaní s klasickou knižnicou je, že ak sa vám nejaká 

kniha zapáči, môžete si ju nechať. “Bookpoint je však 

postavený najmä na férovosti, teda dôležité je , aby knihy 

aj pribúdali,“  povedal Juraj Zamborský. V miniknižnici sú 

knihy rôznych žánrov, romantické , ale i poučné. Ľudia sú 

z nej nadšení. 

Čo je bookpoint ? 

 objekt poskytujúci priestor na knihy a umožňujúci 

ich vzájomnú výmenu 

 telefónna búdka sa využíva ako verejná knižnica 

 je otvorená 24 hodín denne a 7 dní v týždni 

 unikátny projekt, ktorý je jediný na Slovensku 

 niečo podobné funguje v Európe ako čitárne, no 

odtiaľ si knihy zobrať nemôže nikto 

 v miniknižnici sa nachádzajú knihy rôznych žánrov 

Šisovská, Zuzana: Nonstop knihy poruke 
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Nový čas, r.23, č.256, 4.11.2013, s. 

 

Nájdete nás na Facebooku: 

 

 

         

  

              Staň sa aj Ty naším 

fanúšikom . 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove 

 

 

 

 

 

... a tiež nás nájdete na www.gutgesel.sk 
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