
  
 
 

 

Divákov ohúril akrobat  

lezúci zo strešného okna knižnice 
 

Viac sa dočítate na 14. strane. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 

 

PRE ČITATEĽOV OPÄŤ OTVORILI  
OBĽÚBENÚ LETNÚ ČITÁREŇ 
 

Dvor Verejnej knižnice M. Rešetku v 
Trenčíne na Jaselskej ulici s množstvom 
inšpiratívnych periodík môžu čitatelia 
navštíviť každý pracovný deň v prípade 
priaznivého počasia. Oáza pokoja 
vyrástla v historickom centre mesta 
už po ôsmy raz.  

» s. 7 

KNIHU VLADA KULÍŠKA UVIEDOL DO 
ŽIVOTA SPEVÁK PETER LIPA 
 

Veselé aj menej veselé príhody z ciest 
s umením a za umením, zostavené 
pod názvom „Od Vietnamu po Čínu“, 
predstavujú prierez tvorbou a prácou 
míma, ktorý ešte v roku 1991 nosil 
uniformu ako dôstojník socialistickej 
armády. 

» s. 8 

 
 

DEŤOM DOPOMOHLI PREKLENÚŤ 
JAZYKOVÚ BARIÉRU 

 

Trenčianska knižnica sa zapojila do 
výzvy na zakúpenie kníh pre deti ukra-
jinských utečencov. Z výsledku profitujú 
všetci mladí čitatelia bez ohľadu na 
národnosť. Medzi získanými titulmi 
nechýbali náučné knižky, rozprávky či 
leporelá. 
 

» s. 14 

Viac než len metodický časopis  
pre verejné knižnice okresov  
Trenčín, Nové Mesto n/V, Bánovce n/B a Myjava 
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ÚVOD(NÍK) 

 

 

 
 
 
Milé čitateľky, milí čitatelia, 
 

opäť vám prinášame novinky a informácie zo sveta knihovníctva 
a knižníc. 

V prvom polroku sa vyhodnocovala činnosť knižníc za uplynulý 
rok 2021, preto si môžete pozrieť pár štatistických údajov za „naše“ ve-
rejné knižnice v okresoch Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto 
nad Váhom a Trenčín. Na úvodných stránkach sa taktiež dočítate o pro-
jektoch podporených Fondom na podporu umenia, ako aj o ponuke 
vzdelávacích kurzov pre knihovníkov. 

O tom, kedy sa v našich končinách prvýkrát vyskytlo leporelo, sa 
dočítate v rubrike „Prečítali sme za Vás“. Vyhodnotenie prieskumu spo-
kojnosti návštevníkov trenčianskej knižnice prinášame na s. 6. 

Do pozornosti vám dávame aj informáciu o projekte slovenskej 
digitálnej knižnice / čitárne pre deti s názvom KUBO CLUB, do ktorého sa 
zapojila aj trenčianska knižnica, čím rozšírila portfólio svojich služieb pre 
detských čitateľov. 

V časti interview vám prinášame rozhovor s mímom Vladom Ku-
líškom, ktorý pri príležitosti 30. výročia na scéne s pantomímou vydal 
knihu s názvom „Od Vietnamu po Čínu: s pantomímou okolo sveta“. 

Fotogaléria vám obrazom priblíži atmosféru na kultúrnych podu-
jatiach organizovaných trenčianskou knižnicou. 

So zborníkom prác členov Literárneho klubu OMEGA „Strieborné 
svety“, ktorý vyšiel pri príležitosti štvrťstoročnice klubu, sa oboznámite 
na s. 12. 

O tom, ako trenčianska knižnica tento rok zakúsila čaro festivalu i 
nočnej šou a pomohla preklenúť jazykovú bariéru deťom ukrajinských 
utečencov, sa dočítate v rubrike „Spätné zrkadlo“. 

V ďalšej časti sa oboznámite s knižnými novinkami trenčianskeho 
regiónu, ako aj pripravovanými podujatiami v trenčianskej knižnici. 

Viac o tom, že svetlo sveta uzrela nová trenčianska legenda v 
podobe ďalšej knižky z cyklu „Príbehy z Trenčína“ míma a spisovateľa 
Vlada Kulíška, sa dozviete na s. 16. 

Záver patrí výsledkovej listine literárnej súťaže žiakov s názvom 
„Píšem, píšeš, píšeme...“. 

Prajeme Vám príjemne strávené chvíle pri čítaní! 
 

         Vaša redakcia 
          

 

 
 
 
 

Foto: pngfuel.com 
 

 

 

 

 

 



 

 Knihovník 2/2022 
  

4 

METODIKA, KOORDINÁCIA, AUTOMATIZÁCIA
 

Štatistické údaje o činnosti verejných knižníc v okresoch 
Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, 
Trenčín za rok 2021 v porovnaní s údajmi za rok 2020 
 

Štatistické údaje o činnosti verejných knižníc poskytlo Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré je koordináciou a za-
bezpečením všetkých úloh a povinností súvisiacich s výkonom štatistického zisťovania v zmysle zákona číslo 540/2001 Zbierky 
zákonov o štátnej štatistike v znení neskorších  predpisov poverené na základe rozhodnutia ministra kultúry číslo 7/2014 
zo dňa 29. mája 2014.  
Vybrané štatistické ukazovatele za rok 2021 sú uvedené v tabuľkách ako prvé v porovnaní s údajmi za rok 2020, ktoré sa na-
chádzajú pod nimi.  
Činnosť knižníc bola v roku 2020 i 2021 poznačená pandémiou, čo sa odrazilo na všetkých výkonnostných ukazovateľoch. 
 

SIEŤ KNIŽNÍC 
Okres Knižnice spolu / 

knižnice 
poskytujúce 
služby 

z toho krajských / 
mestských / 
obecných 
knižníc 

Knižnice, 
ktoré prerušili 
činnosť 

Zrušené  
knižnice 

Bánovce n/B 22 / 20 
23 / 20 

0 / 1 / 19 
0 / 1 / 19 

2 
3 

0 
0 

Myjava 10 / 9 
11 / 9 

0 / 2 / 7 
0 / 2 / 7 

1 
2 

0 
0 

N. Mesto n/V 24 / 24 
28 / 24 

0 / 2 / 22 
0 / 2 / 22 

0 
4 

0 
0 

Trenčín 29 / 29 
31 / 28 

1 / 2 / 26 
1 / 2 / 25 

0 
3 

0 
0 

 
KNIŽNIČNÝ FOND 
Okres Knižničné 

jednotky 
Ročný 
prírastok k. j. 
spolu 

z toho  
kúpou 

Úbytky 

Bánovce n/B 105 738 
105 389 

1 446 
1 193 

550 
640 

710 
385 

Myjava 87 989 
81 693 

1 156 
741 

396 
603 

101 
101 

N. Mesto n/V 254 070 
253 958 

2 166 
1 468 

1 547 
1 007 

2 371 
2 006 

Trenčín 440 957 
412 411 

21 483 
9 398 

12 852 
8 583 

7 814 
10 719 

 
VÝPOŽIČKY A SLUŽBY 
Okres Výpožičky 

spolu  
z toho 
odbor. 
literatúry 
pre 
dospelých 

z toho 
krásnej 
literatúry 
pre  
dospelých 

z toho 
odbornej 
literatúry 
pre deti 

z toho 
krásnej 
literatúry 
pre deti 

z toho 
periodík 

Počet 
študijných 
a čitateľ. 
miest 

Počet 
prevádz. 
hodín pre 
verejnosť 
za týždeň 

Bánovce n/B 56 105 
71 107 

8 484 
11 632 

31 146 
40 700 

3 083 
2 553 

11 601 
15 166 

1 791 
1 056 

104 
142 

79 
75,83 

Myjava 18 930 
23 820 

1 126 
1 693 

13 585 
16 665 

182 
287 

2 976 
4 134 

1 061 
1 041 

68 
66 

71 
68 

N. Mesto n/V 118 397 
156 453 

48 927 
59 479 

48 600 
66 607 

6 277 
6 973 

9 881 
14 736 

4 712 
8 658 

244 
237 

156,17 
162,17 

Trenčín 275 652 
432 028 

65 318 
119 655 

117 497 
181 922 

9 559 
17 605 

57 057 
68 811 

26 221 
44 035 

463 
457 

229,37 
211,03 
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POUŽÍVATELIA SLUŽIEB KNIŽNICE, NÁVŠTEVNÍCI, PODUJATIA, INTERNET, PC 
Okres Aktívni 

používatelia 
spolu 

z toho  
aktívni 
používatelia 
do 15 rokov 

Podujatia  Návštevníci 
knižnice 

Knižnice 
s pripojením 
na internet 

Počet PC 
pre verejnosť 
s internetom 

Bánovce n/B 1 952 
1 892 

807 
1 019 

65 
80 

11 402 
12 806 

8 
8 

5 
5 

Myjava 950 
1 179 

353 
456 

6 
13 

5 180 
7 088 

3 
4 

5 
6 

N. Mesto n/V 2 477 
2 924 

729 
855 

24 
42 

19 716 
28 423 

10 
11 

5 
5 

Trenčín 8 367 
8 565 

2 697 
2 634 

193 
283 

89 735 
99 030 

18 
17 

29 
27 

 

EKONOMICKÉ UKAZOVATELE 
Okres Príjmy 

(výnosy) 
z toho 
z rozpočtu 
obce, VÚC 

z toho 
výnosy 
z vlastnej 
činnosti 

z toho 
tuzemské 
granty 

Výdavky 
(náklady) 
na činnosť 

z toho 
na nákup 
knižničného 
fondu 

Kapitálové 
výdavky 

Bánovce n/B 108 990 
106 763 

101 945 
98 812 

2 080 
2 173 

4 815 
5 778 

105 890 
109 219 

6 907 
7 461 

0 
0 

Myjava 49 510 
65 607 

40 961 
42 316 

1 549 
2 172 

2 000 
9 800 

49 510 
67 096 

6 220 
4 562 

0 
0 

N. Mesto n/V 286 490 
188 046 

211 234 
174 833 

6 756 
8 212 

68 500 
3 900 

193 718 
183 860 

16 082 
12 113 

45 537 
0 

Trenčín 1 118 867 
1 048 940 

1 069 562 
985 070 

24 067 
28 535 

25 238 
30 346 

1 167 918 
1 056 978 

130 259 
94 033 

0 
24 898 

 

OSOBY ZABEZPEČUJÚCE ČINNOSŤ KNIŽNICE* 
Okres Osoby  

zabezpečujúce 
činnosť knižnice 
spolu 

z toho  
zamestnanci 

z toho osoby, s ktorými  
bola uzatvorená dohoda 
o práci vykonávanej mimo 
pracovného pomeru 

z toho dobrovoľníci 
(osoby bez nároku  
na mzdu, honorár) 

Bánovce n/B 21,27 
22,22 

5,27 
5,22 

10 
10 

6 
7 

Myjava 7,31 
9,21 

2,31 
3,21 

5 
6 

0 
0 

N. Mesto n/V 23,80 
21,76 

10,80 
10,76 

10 
9 

3 
2 

Trenčín 68,04 
72,49 

48,04 
49,49 

18 
21 

1 
1 

 
PROJEKTY PODPORENÉ FONDOM NA PODPORU UMENIA 
 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne v r. 2022 realizuje projekty podporené Fondom na podporu umenia: 
● Doplnenie knižničného fondu (v rámci podprogramu FPU 5.1.4 Akvizícia knižníc), podpora z FPU 
13 000 €, Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu; 
● Vitajte v knižnici V (v rámci podprogramu 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť 
knižníc), podpora z FPU 1 500 €, Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu; 
● Aktualizácia knižničného fondu (v rámci podprogramu FPU 5.1.4 Akvizícia knižníc), podpora z FPU 
13 000 €, Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu. 
 

PONUKA VZDELÁVACÍCH KURZOV PRE KNIHOVNÍKOV 
 

Slovenská národná knižnica pripravuje a realizuje pre knihovníkov vzdelávacie podujatia (zdroj: snk.sk): 
● akreditovaný program Knižnično-informačné služby – knihovnícky kurz (http://elearning.snk.sk/)  
● vzdelávací program Knihovník špecialista na prácu s deťmi a mládežou – knihovnícky kurz 
(https://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/knihovnicke-vzdelavanie/akreditovany-vzdelavaci-program.html) 
 

http://elearning.snk.sk/
https://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/knihovnicke-vzdelavanie/akreditovany-vzdelavaci-program.html
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Prečítali sme za vás / LEPORELO V NAŠICH KONČINÁCH 
 

Prvou knihou v rukách detí býva väčši-
nou leporelo, ktoré je i dlhodobo osved-
čeným typom publikácie pre najmenšie 
deti. Prvé leporelá sa u nás vyskytli v 
medzivojnovom období (1918–1939). 
Obrázky boli z nemeckých leporel, slo-
venské texty k nim písala Sidónia Saka-
lová. Počas druhej svetovej vojny písal 
Michal Šteinhíbel leporelá o zvieratkách. 
Prelom v tvorbe pre deti spôsobila tvor-
ba Ľudmily Podjavorinskej a Márie Rázu-
sovej-Martákovej. Diela Márie Rázuso-
vej-Martákovej sú literárnou kritikou po-
važované za vzorové ukážky takejto tvor-
by pre najmenších. V roku 1951 sa vyda-
vateľstvo Mladé letá zvlášť sústreďuje 
na leporelovú tvorbu. V ďalších rokoch 
sa pridáva množstvo autorov, ktorí tvo-
ria leporelá. Zaujímavosťou je, že rodičia 
radi požičiavajú v knižniciach svojim de-
ťom práve tie knihy – i leporelá, ktoré oni 

sami poznali vo svojom detstve.  
Viac sa môžete dočítať na stránke: 
https://www.snk.sk/sk/obchod/edicna-
cinnost/casopis-kniznica.html 

Zdroj: Vitézová Eva: Leporelo ako prvá 
kniha v živote dieťaťa (súčasné tenden-
cie v leporelovej tvorbe). In Knižnica, 
2022, roč. 23, č. 2, s. 21-31 

 

SO SLUŽBAMI TRENČIANSKEJ KNIŽNICE JE SPOKOJNÝCH 
98 % NÁVŠTEVNÍKOV 
 
 

 

Prieskum spokojnosti návštevníkov tren-
čianskej knižnice bol realizovaný v mesia-
coch november a december 2021. Pro-
stredníctvom dotazníka spokojnosti pou-
žívateľov Verejnej knižnice Michala Rešet-
ku v Trenčíne (VKMR) sa online prieskumu 
zúčastnilo 33 respondentov vo veku 16 a 
viac rokov. Ďakujeme za váš čas a názor. 
Podľa získaných dát ponuku kníh a iných 
dokumentov považuje 52% čitateľov za 
veľmi dobrú, 36% za dobrú. S otváracími 
hodinami bolo spokojných 91% návštevní-
kov, pričom 58% ich hodnotilo ako veľmi 
dobré. Podotýkame, že v sledovanom ob- 

dobí prevádzku knižnice obmedzovali pro-
tipandemické opatrenia. Od 19. januára 
2022 sme sprístupnili voľný výber kníh a 
od 7. februára 2022 sme verejnosti k dis-
pozícii v pôvodných otváracích hodinách. 
S priestormi knižnice vyjadrilo celkovú spo-
kojnosť 75 % opýtaných. Webová stránka 
(www.vkmr.sk) bola pre 33 % responden-
tov z hľadiska hľadania a poskytovania 
informácií veľmi dobrá, pre 27 % dobrá 
a 27 % primeraná. Služby VKMR označilo 
52 % účastníkov prieskumu za veľmi dob-
ré, 46 % za dobré. 
■ MET; Foto: pngwing.com 

 

 

DAJTE NÁM VEDIEŤ, ČO  
PRE VÁS MÔŽEME ZLEPŠIŤ 
 

Vyhovujú vám otváracie hodiny? Do akej 
miery ste spokojní s ponukou kníh? Po-
važujete prístup zamestnancov trenčian-
skej knižnice za profesionálny? 
Vážení čitatelia, v záujme skvalitnenia pos-
kytovaných služieb si vás dovoľujeme po-
žiadať o spätnú väzbu a stručné zhodnotenie 
vašich skúseností z návštevy našej knižnice. 
Vopred ďakujeme za váš čas a názor. 
Do dotazníka spokojnosti používateľov 
Verejnej knižnice Michala Rešetku v Tren-
číne budete presmerovaný/á po kliknutí 
na samostatný banner v pravom paneli 
webu knižnice (www.vkmr.sk). 

Foto: Tamara Ivanova, Gruppe MTM – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0 (wikimedia.org) 

https://www.snk.sk/sk/obchod/edicna-cinnost/casopis-kniznica.html
https://www.snk.sk/sk/obchod/edicna-cinnost/casopis-kniznica.html
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MOZAIKA
 

 
 

DIGITÁLNE KNIHY PRE DETI V KNIŽNICI 
 

Kubo je slovenská digitálna knižnica, kto-
rá obsahuje takmer 1000 e-kníh pre deti. 
Chcete byť súčasťou Kubo Clubu? Stačí si 
vytvoriť užívateľský profil v digitálnej knižni-
ci KUBO, ktorý si prepojíte so svojou knižnicou. 
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne od 
1. 7. 2022 ponúka bezplatný prístup k e-
knihám pre deti (registrovaných čitateľov 
VKMR) prostredníctvom KUBO Clubu. 
AKO ČÍTAŤ E-KNIHY NA KUBO? 
1. Stiahnite si aplikáciu „KUBO – detské 
knihy“ cez App Store, Google Play alebo 
na odkaze https://app.kuboknihy.sk/ 
2. Vyplňte potrebné údaje a zaregistrujte sa. 
3. Po prihlásení do aplikácie v nastaveniach 
zvoľte možnosť „Prepojiť s knižnicou“. 

4. Zo zoznamu knižníc vyberte Verejná 
knižnica Michala Rešetku v Trenčíne. 
5. Zadajte číslo svojho čitateľského preukazu. 
6. Vyberte si z ponuky a čítajte! :) 
Digitálna čitáreň KUBO CLUB je pre Vás k 
dispozícii na ktoromkoľvek digitálnom 
zariadení, stačí mať prístup na internet. 
Kubo je originálna slovenská digitálna 
knižnica plná detských e-kníh. Je dizajno-
vaná pre deti od dvoch rokov, so zamera-
ním na škôlkarov a najmladších školákov. 
Veríme, že aj v digitálnom svete môže byť 
zážitok z čítania vizuálne príjemným a 
podnetným, a preto v našich knihách 
kladieme dôraz nielen na slovo, ale aj na 
ilustrácie a grafické spracovanie. Odteraz 

má každá rodina vždy poruke kvalitnú 
knihu na čítanie. 
Zabaľte si na dovolenku neobmedzené 
množstvo kníh, vyberte si v čakárni, v 
autobuse alebo vo vlaku knihu podľa 
nálady. V Kubovi na vás čakajú klasické, 
ale aj moderné rozprávky, obľúbení knižní 
hrdinovia, riekanky, množstvo encyklopé-
dií a didaktických textov. 
Kubo prináša zábavu, snívanie, dobrodruž-
stvo aj učenie a najmä možnosť používať 
mobilné elektronické zariadenia zmysluplne. 
Vďaka starostlivo vyberanému redakčné-
mu obsahu je KUBO tou najbezpečnejšou 
knižnicou na internete a zároveň knižni-
cou najekologickejšou.                         ■ RED 

 

OPÄŤ OTVORILI OBĽÚBENÚ LETNÚ ČITÁREŇ 
 

Dvor trenčianskej knižnice s množstvom inšpiratívnych periodík môžu čitatelia 
navštíviť každý pracovný deň od 6. júna do 2. septembra. 
Oáza pokoja na Jaselskej ulici vyrástla v historickom centre Trenčína už po ôsmy 
raz. Služba je k dispozícii zdarma. V revitalizovanom prostredí s okrasnou zeleňou a 
novým mobiliárom sa verejnosť môže opäť tešiť aj na tradičné drevené držiaky na 
tlačoviny, pripomínajúce rekvizitu z pôvodnej čitárne, ktorá tvorí súčasť knižnično-
informačných služieb od januára 1937. 
Letná čitáreň je v prípade priaznivého počasia otvorená každý pracovný deň v čase 
10.00 – 18.00 h. „Ponuku denníkov, časopisov a voľno-časových magazínov sme šili 
na mieru dospelým aj detským návštevníkom. Vďaka marketingovým partnerstvám 
s viacerými slovenskými i zahraničnými vydavateľstvami im môžeme poskytnúť 
takmer štyridsať zaujímavých titulov,“ priblížila riaditeľka Verejnej knižnice Michala 
Rešetku v Trenčíne Gabriela Krokvičková. V bohatom čitateľskom menu nechýbajú 
ani regionálne periodiká vrátane týždenníkov Pardon a Trenčianske noviny. 
V porovnaní s predchádzajúcimi sezónami spestruje prevádzku tzv. knižný swap 
s mottom „Dajme knihám druhú šancu“. V rámci tejto iniciatívy je verejnosti 
umožnená bezplatná výmena prečítaných kníh.  
Projekt knižnice pod holým nebom spustili v júni 2014. Lokalita v historickom cen-
tre mesta spĺňa oddychovú i poznávaciu funkciu. Osvedčila sa tiež ako dejisko 
besied s osobnosťami kultúrneho života. V tomto roku hostila pred prázdninami 
prezentáciu novej trenčianskej legendy z pera Vlada Kulíška spojenú s vyhodnote-
ním 58. ročníka medziškolskej súťaže „Čítajme všetci, čítanie je super“ (o podujatí 
bližšie informujeme na 16. strane).                          ■ PETER MARTINÁK; Foto: VKMR 

https://app.kuboknihy.sk/
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MÍM VLADO KULÍŠEK: ZACHRÁNILA MA NEŽNÁ REVOLÚCIA 
 

Je srdcom Theatre Fortissimo či nadač-
ného fondu Doktor Klaun . Pri príleži-
tosti 30. výročia na scéne 
s pantomímou vydal knižku, ktorá je 
presne taká, ako on – ľudská, je v nej 
veľa filozofie a plno veselých zážitkov. 
 

● Vlado, ty si bol pôvodne vojak 
z povolania, uniformu dôstojníka socia-
listickej armády si nosil ešte v roku 
1991. Po zmene režimu a otvorení 
hraníc sa otvorila aj tvoja možnosť pre 
slobodné rozhodnutie, čo budeš 
v živote robiť. Opustil si istoty stáleho 
zamestnania a vydal si sa na neistú 
cestu s pantomímou. Aké boli tvoje 
začiatky v tomto smere?  
Začnem trochu zoširoka. Už keď som sa stal 
dôstojníkom, zistil som, že to nie je práca 
pre mňa (smiech). Mal som podpísaný zá-
kon bez šance odísť do civilu. Zachránila ma 
naozaj Nežná revolúcia. Využil som mož-
nosť odísť z organizačných dôvodov. Vtedy 
som však ešte nevedel, že sa budem živiť 
pantomímou. No vedel som, že budem 
určite robiť niečo v kultúre, ku ktorej mám 
vzťah odmalička. Keď ponuky na hranie 
začali pribúdať, prišli aj prvé koruny. 
● Žiješ dnes svoj sen? 
Ako vojak som sníval o tom, že budem 
profesionálny umelec. Predstavoval som 
si, že stojím na javisku a ľudia mi tlieskajú. 
Vtedy som napríklad závidel športovcom, 
ktorí popri službe v armáde mohli hrať 
a vrcholovo športovať. U umelcov to tak 
nebolo. Keď som si neskôr uvedomil, že 
ten sen sa mi naplnil, je to pre mňa ako 
zázrak. Ale ja na zázraky neverím. Už viem, 
že všetko má byť tak ako je. 
● Knižka „Od Vietnamu po Čínu“, ktorú 
si napísal pri príležitosti 30. výročia na 
scéne, má podnadpis „S pantomímou 

okolo sveta“. Robíš umenie, ktoré stie-
ra hranice. Rozprávaš medzinárodnou 
rečou. Považuješ sa za svetobežníka? 
Cestujem veľmi rád. Keď to spojím s mož-
nosťou, že si tam môžem aj zahrať a spo-
znať publikum z iného pohľadu, tak je to pre 
mňa úžasný pocit. Ako vojak som nemohol 
cestovať nikde. Odvtedy som precestoval 
doslova celý svet a som z toho šťastný. 
● Prečo si vlastne napísal knihu? Moti-
voval ťa niekto? 
Nejaký špeciálny impulz nebol. Keď prišiel 
Covid, takmer vôbec som nehral, spon-
tánne som sa rozhodol, že spíšem veselé 
aj menej veselé príhody z ciest a zážitky, 
ktoré rozprávam kamarátom. Napokon to 
vydalo až na knižočku. Trvalo mi to asi dva 
mesiace, naozaj sa mi to písalo ľahko. 
Priznávam, že nikdy predtým som nemal 
takýto zámer, prišlo to náhodou – vlastne 
tak, ako náhodou prechádza celý môj 
život. V zásade je tam presne to, čo som 

chcel – prierez mojou tvorbou aj to, kde 
som čo zažil. 
● Čitateľ sa z knižky dozvie veľa vecí zo 
zákulisia, napríklad aj o spôsoboch 
divákov v rôznych krajinách. Kde ti je 
najlepšie? Kde sa cítiš doma? 
Je pravda, že ten pohľad mám trošku širší. 
Som narodený v Čechách a domov cítim, 
už keď prilietam do Viedne. Ale srdcom som 
Trenčan a toto mesto by som neopustil. 
■ ZUZANA MIŠÁKOVÁ; Foto: VKMR 
 

KNIŽKU UVIEDOL PETER LIPA 
 

„Pantomímu som vždy obdivoval. Vladovi 
úprimne závidím, že robí taký druh ume-
nia, ktorý je celosvetový, veľavravný a stá-
le aktuálny. Pohybom a bez slov sa dajú 
vyjadriť veľmi silné emócie,“ povedal zná- 
my spevák, ktorý uvedenie novej knihy 
Vlada Kulíška do života spestril predsta-
vením na pozadí piesne „Cesta domov“ 
na text Milana Lasicu. 
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KULTÚRNE PODUJATIA 
 

FOTOGALÉRIA PODUJATÍ V TRENČIANSKEJ KNIŽNICI V 1. POLROKU 2022 
 

      
 

Matej Zámečník: beseda o EKO knižke Nezábudka a Divozel               Kostarika očami Jozefa Mikoláška (vľavo) a Róberta Margoča 
 

      
 

Prezentácia knihy Petra Šlosera Policajná chobotnica                      Detská spisovateľka Silvia Havelková v trenčianskej knižnici 
 

      
 

Beseda s Helenou Máslovou (nielen) o jej knihe Plodnost                 Milan Vrba: Trenčín v uličkách času (uvedenie knihy do života) 
 

      
 

Maja Jackobs Jakúbeková: Erised (uvedenie knihy do života)               Noc s Andersenom ´2022 s Divadlom TUŠ 
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KULTÚRNE PODUJATIA 
 

FOTOGALÉRIA PODUJATÍ V TRENČIANSKEJ KNIŽNICI V 1. POLROKU 2022 
 

      
 

Prednáška Vojtecha Brabenca o histórii športovísk v Trenčíne              Beseda s cestovateľkou Antoniou Dvoranovou o potulkách po Malte 
 

      
 

Prezentácia knihy Pavla Kosatíka Slovenské století                         Beseda so spisovateľkou Hanou Repovou 
 

      
 

Beseda s Antoniou Krzemieňovou o vonkajších a vnútorných vplyvoch na život      Michaela Zamari a Baja Dolce – prezentácia knihy Nasleduj ma 
 

      
 

Igor Válek – prezentácia knihy Slovenské povesti plné tajomných bytostí     Jaroslav Rezník – prezentácia knihy Ľudovít Štúr, génius národa a Európy 
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LITERÁRNY KLUB 
 

Z činnosti Literárneho klubu Omega: STRIEBORNÉ SVETY
 

Pod týmto názvom prezrádzajúcom štvrť 
storočnicu Literárneho klubu OMEGA 
v Trenčíne vyšiel zborník poetických a pro-
zaických literárnych prác jeho členov. 
„Ani sme sa nenazdali, ako ten čas trieli, 
páli“. Tieto slová povedal spisovateľ Jaro-
slav Rezník, dlhoročný predseda poroty 
Literárnej súťaže J. Braneckého pri hodno-
tení jej 15. ročníka a tento rok súťaž zavŕšila 
tridsať rokov trvania. Tak uplynul čas aj 
v OMEGE. Pripomenuli sme si 25 rokov, 
ako inak literárne spomenutým zborníkom. 
Zborníky sú dôležitým výstupom činnosti 
klubu, pripomínajú snaženia jeho členov 
a oboznamujú s ňou aj širšiu verejnosť. 
Pripomeniem, že Literárny klub bol založe-
ný 25. septembra 1996, ale z rôznych dô-
vodov zborník vychádza trochu oneskore-
ne. Je sympatické, že aj napriek zložitej 
situácii zapríčinenej obmedzeniami, kto-

rých príčina je všetkým známa, členovia 
neprestali písať svoje poetické či prozaické 
práce, zúčastňovali sa literárnych súťaží 
a viacerí úspešne. 
Pri výročiach zvykneme spomínať, hodnotiť 
a plánovať, ako ďalej. Členská základňa sa 
mení, prichádzajú noví, menia sa tváre, 
mení sa forma, ale náplň literárneho klubu 
je nemenná. Niektorí sa nezúčastňujú 
stretnutí zo zdravotných dôvodov, ale sa 
informujú o dianí a činnosti klubu. Dôležité 
je stretávanie sa záujemcov o literárnu 
tvorbu v klube, dáva sa tu každému pries-
tor, podnety, konfrontácia, vzájomná kriti-
ka a zároveň podpora, v neposlednom rade 
publikačná činnosť a možnosť prezentovať 
svoju tvorbu. 
Strieborné svety prezentujú literárnu čin-
nosť 26 autorov. Tento zatiaľ ostatný, vy-
daný k štvrť storočnici OMEGY, určite ne-

bude posledný. Povzbudivé sú slová ta-
jomníčky trenčianskej odbočky Spolku slo-
venských spisovateľov Margity Ivaničkovej 
v úvode zborníka: „Členovia literárneho 
klubu neustávajú vo svojich túžbach a prá-
ve klub a podpora Verejnej knižnice Micha-
la Rešetku v Trenčíne je platformou pre ich 
realizáciu. Tvorivosť sa nedá naučiť. Ale dá 
sa naučiť odborný spôsob tej či onej tvori-
vej činnosti. Želám všetkým členom Lite-
rárneho klubu Omega veľa rozjímavých 
chvíľ v osobnom tichu a sústredení, ktoré 
odkrýva nové, nezvyčajné a iné pohľady na 
náš údel v porovnaní s tými, ktorí sa tak 
náhlia a kričia, že nemajú kedy žiť. O tom je 
literárna práca. Veľa tvorivého šťastia vám, 
priatelia!“ To je aj želanie všetkých, zakla-
dateľov, členov, sympatizantov. 
Šťastnú cestu do ďalších rokov! 
■ JANKA POLÁKOVÁ;  
Ilustrácie a obálka: Ľubor Benkovič 
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SPÄTNÉ ZRKADLO 

 

KNIŽNICA OKÚSILA ČARO FESTIVALU I NOČNEJ ŠOU 
 

Novú príchuť zážitkov v tomto roku tren-
čianska knižnica čitateľom premiérovo po-
núkla tak, ako sa na leto patrí - na festi-
vale pod holým nebom.  
V rámci 5. ročníka kultúrno-umeleckého 
podujatia FEST ART Trenčín, spojeného s 
projektom „Trenčín na Korze“, zastrešila be-
sedu s Milanom Vrbom. Výber hosťa nebol 
náhodný. Zberateľ historických fotografií a 
autor publikácie Trenčín v uličkách času to-
tiž dokázal, že aj kniha je umenie. 
Na prahu letných prázdnin zase umelci 
premenili na javisko priečelie budovy Ve-
rejnej knižnice M. Rešetku na Jaselskej ulici. 
Dej nočnej artistickej šou zasadili do priľah-
lej pešej zóny. Z priestorov, v ktorých len 
pár dní predtým vyprevadili medzi čitateľov 
ďalšiu legendu z pera Vlada Kulíška, mohli 
tisícky návštevníkov počas dvoch večerov 
obdivovať akrobatické a laserové predsta-
venia, svetelné efekty, mappingy či súboje 
umelcov zo skupiny historického šermu. 
Povrazolezec z Prahy (na fotografii) sa po-
nad hlavami divákov presunul z okna štu-
dovne VKMR až na strechu Domu armády. 
 

 
 

Siedme pokračovanie Príbehov z Trenčína 
prenieslo návštevníkov do rímskej éry v 2. 
storočí. Hlavnou postavou multižánrového 
podujatia bol Severus - vojak z Laugaricia. 
■ PM; Foto: VKMR, Juraj Majerský, Fest Art 
 

DEŤOM POMOHLI PREKLENÚŤ JAZYKOVÚ BARIÉRU 
 

Trenčianska knižnica (VKMR) sa zapojila do 
výzvy na zakúpenie kníh pre deti ukrajin-
ských utečencov. Z výsledku profitujú všet-
ci mladí čitatelia bez ohľadu na národnosť. 
Forma pomoci uzrela svetlo sveta v spolu-
práci s najväčším slovenským internetovým 
kníhkupectvom. Ľudia mohli počas marca 
kupovať knižné tituly za zvýhodnenú cenu. 
Po vložení vybraného tovaru do košíka bolo 

potrebné zadať adresu inštitúcie, ktorá 
participovala na projekte. Ako informovala 
riaditeľka VKMR Gabriela Krokvičková, rôz-
ne žánre detskej literatúry dnes vďaka 
anonymným darcom tešia školákov i škôl-
karov v Omšení a Dolnej Porube. Vyše trid-
sať knižiek tam majú k dispozícii vo voľnom 
výbere na chodbe. „S propagáciou sme ne-
váhali ani chvíľu. O tom, že táto forma po-

moci je adresná, svedčí znalosť prostredia, 
do ktorého sme tituly distribuovali. Spo-
medzi štyroch desiatok ukrajinských detí 
viacero prišlo o pôvodné bývanie v oblasti 
Charkova. Veríme, že prostredníctvom kni-
žiek im aspoň trošku uľahčíme aklimatizá-
ciu v novom prostredí a zároveň k čítaniu 
motivujeme aj ostatných spolužiakov,“ do-
dala Krokvičková.        ■ PETER MARTINÁK 
 

 

 

 

 
 



 

 Knihovník 2/2022 
  

15 
 

RECENZIE, ANOTÁCIE, DISKUSNÉ PRÍSPEVKY
 

PREDSTAVUJEME KNIŽNÉ NOVINKY Z REGIÓNU 
 

       
 

KOLLÁROVÁ Magdaléna: Jako vipráváme v Bošáci 
Kniha zachytáva kus našej histórie, nášho jazyka a dalo by sa povedať, že 
niečo z nás a našich predkov. Je dôkazom toho, kto tu s nami žil, kto mal 
vplyv na náš jazyk, ale i správanie a zvyky. Ukazuje, ako sa formovalo náre-
čie a používanie jazyka nielen v obci Bošáca, ale i v celej Bošáckej doline. 

 

PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA V TRENČIANSKEJ KNIŽNICI 
 

      

RÁGULOVÁ Petronela: Tradičné bývanie v Marikovskej doline 
Autorka publikácie popisuje zariadenie jednotlivých častí domov v Marikov-
skej doline a ich vybavenie. Okrem materiálnej kultúry predkov sa čiastočne 
dotýka aj ľudového svetonázoru a poverových predstáv. Text, v ktorom autorka 
čerpá z dostupnej literatúry i vlastných výskumov je doplnený fotografiami. 
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DETSKÉ STRÁNKY
 

SVETLO SVETA UZRELA NOVÁ TRENČIANSKA LEGENDA 
 

V priestoroch letnej čitárne Verejnej kniž-
nice M. Rešetku v júni vyprevadili me-
dzi čitateľov ďalšiu knižku Vlada Kulíš-
ka z cyklu „Príbehy z Trenčína“. 
Legenda sa stala podkladom pre pokračo-
vanie nočnej artistickej šou pod holým ne-
bom, ktorá na začiatku letných prázdnin 

ponúkla nevšedné akrobatické výkony a 
efektné svetelné zobrazenia. 
Knižný titul „Severus – vojak z Laugaricia“ 
nadväzuje na autorove diela o autentic-
kých postavách z dejín Trenčína. „Po vod-
níkovi Valentínovi, či opátovi Štefanovi 
som sa rozhodol zabŕdnuť do najstarších 

trenčianskych časov a oživiť rímsky nápis 
na hradnej skale. V knižke Milana Húževku 
som objavil príbeh, ktorý som trošku 
upravil a následne v ňom skĺbil historické 
fakty s umeleckou fikciou,“ vysvetlil mím a 
spisovateľ V. Kulíšek. 
V duchu tradícií starovekého Ríma knižku 
počas uvedenia posypali vavrínovými, 
resp. bobkovými listami. Pod ilustrácie sa 
opäť podpísal výtvarník Jozef Vydrnák. 
Podujatie v knižnici bolo spojené s vyhod-
notením 58. ročníka motivačnej medzi-
školskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v 
Trenčíne „Čítajme všetci, čítanie je super“. 
 

 
 

■ PM; Foto: VKMR 
 

Diplomy za aktívne formovanie čitateľských návykov v 58. ročníku súťaže „Čítajme všetci, čítanie je super“ získali: 
 

● 2.A zo ZŠ na Východnej ulici (triedna učiteľka Barbora Hôrková); 
● 3.A zo ZŠ na Východnej ulici (triedna učiteľka Miroslava Dobiašová); 
● 4.A zo ZŠ na Východnej ulici (triedna učiteľka Mária Turčanová); 
● 4.C zo ZŠ na ulici Dlhé Hony (triedna učiteľka Renáta Behanová); 

● 1.A zo ZŠ na ulici Dlhé Hony (triedna učiteľka Eva Krátka); 
● 2.C zo ZŠ na Hodžovej ulici (triedna učiteľka Andrea Černická); 
● 2.A zo ZŠ na Hodžovej ulici (triedna učiteľka Jarmila Pelechová); 
● 3.A zo ZŠ na Veľkomoravskej ulici (triedna učiteľka Ľubica Timková). 
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V záujme skvalitnenia poskytovaných informácií si radi prečítame 

VAŠE POSTREHY, NÁMETY A PRÍSPEVKY, 
ktoré nám môžete adresovať e-mailom na multi@vkmr.sk, 

prípadne zaslať poštou na adresu 
Verejnej knižnice Michala Rešetku (Hasičská 1, 911 82 Trenčín) 
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