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Z PONUKY MESTSKEJ KNIÎNICE
Pre dospel˘ch
Andrea Kernová: Rady na‰ich star˘ch mám
Ako sa to robí? Kedy je ten správny ãas? Pri malej záhradke b˘vajú veºké problémy, starosti, ale i radosti. Aby t˘ch posledn˘ch
bolo ão najviac, ponúka mnoÏstvo autorov svoje skúsenosti, zbierky zozbieran˘ch poznatkov a radí. Toto je jeden z nov‰ích príspevkov do bohatej kolekcie kníh.
Pre deti a mládeÏ
Nich Arnold: Kruté sily
Kniha je pre kaÏdého chlapca (ale preão by aj technicky zdatné
dievãa si ju nepreãítalo, v‰akÏe?), ktorému víria v hlave mnohé
problémy. Aké? Ak dodáme, Ïe tento titul je z edície Prí‰erná veda, potom nieto ão dodaÈ. Je jedn˘m z t˘ch, ktoré sa ãítajú jedn˘m
dychom, ale nielen to. Kniha je aj návodom na v‰elião veºmi zaujímavé!
Bonus pre v‰etk˘ch:
V kniÏnici sa dajú najnov‰ie kúpiÈ tieto tituly:
Básne (vydalo OZ Slnieãkovo):
Erik Jakub Groch: Infinity
Carol Ann Duffyová: Uchvátená
Robert Welch: Crosshaven
Billy Childish: Do neba povedala
Odborné (vydala KniÏná dielÀa Timotej):
Karl Rahner, Michael Leunig: Filosofie pro kaÏdého
Tahar Ben Jelloun: DeÈom o rasizme (esej)
Marcello D’Orta (zostavil): Dúfam, Ïe sa z toho dostanem
(·esÈdesiat kompozícií neapolsk˘ch detí)

S knihou nikdy nie sme sami
Nedávno som sa s mojou známou rozprávala o tom, ako sa od ná‰ho
detstva zmenili kniÏnice a záujem ºudí o knihy. Zarazilo ma, keì povedala,
Ïe pre Àu by knihy uÏ ani nemuseli byÈ, lebo na ne nemá ãas. Neviem si
predstaviÈ Ïivot bez kníh a kniÏníc. Kniha nám pomáha uãiÈ sa, rozvíjaÈ
fantáziu, spoznávaÈ nové veci, miesta, ºudí, upokojiÈ sa, odd˘chnuÈ si.

KniÏnica má svoju neopakovateºnú atmosféru, ktorú nikde inde nezaÏívam. S knihou nikdy nie sme sami, lebo prostredníctvom nej prichádzame
na nové my‰lienky, môÏeme sa cez Àu dostaÈ v‰ade tam, kam to moÏno
inak nejde. Aj keì sa nám poãas dÀa nedarí, stretneme sa s nieãím nepríjemn˘m, alebo stretneme ºudí, ktorí nám ublíÏia, pokojn˘ veãer s dobrou
knihou a voÀav˘m ãajom nám aspoÀ trochu pomôÏe zahojiÈ rany.
Aby sme knihy mali radi, musíme sa to najprv nauãiÈ. V Mestskej kniÏnici (MsK) vo Veºkom ·ari‰i sa snaÏíme motivovaÈ k ãítaniu kníh uÏ malé
deti. Preto sme od zaãiatku ‰kolského roku nadviazali spoluprácu s materskou ‰kolou aj ‰kolsk˘m klubom detí pri základnej ‰kole. Na pravideln˘ch náv‰tevách v kniÏnici sa s deÈmi rozprávame nielen o knihách, deti
sa hrajú, ãítajú, kreslia. V októbri sa v‰etky skupiny detí oboznámili s kniÏnicou, so v‰etk˘m, ão sa v nej robí a kto v nej pracuje, aj s t˘m, ako sa
v kniÏnici a ku knihe správame. Na ìal‰ie stretnutia sme si pre ne pripravili rôzne témy, rozhovory, ãítania, súÈaÏe aj tvorivé ãinnosti. NemôÏeme síce v‰etky deti alebo dospel˘ch prinútiÈ, aby radi ãítali a nav‰tevovali kniÏnicu, ale ak sa nám podarí vytvoriÈ aspoÀ u niektor˘ch z nich priateºsk˘
vzÈah ku knihám, má táto práca zmysel.
Som presvedãená, Ïe v‰ade okolo nás je e‰te stále veºa ºudí, ktorí si knihu cenia viac ako televíziu, poãítaã ãi iné ãinnosti, lebo práve títo priatelia kníh nám pomáhajú naìalej udrÏiavaÈ dôleÏité miesto knihy v na‰om
uponáhºanom Ïivote.
A e‰te jedna informácia. Radi by sme do kniÏného fondu kniÏnice dopæÀali publikácie a knihy, ktoré budú pre vás, ãitateºov a ãitateºky, ão najzaujímavej‰ie a rovnako aj ãasopisy a periodiká, aké si radi/rady preãítate.
Preto sme pripravili anketu, v ktorej nám môÏete uviesÈ konkrétne knihy
a ãasopisy, prípadne Ïáner alebo oblasÈ, ktorej sa t˘kajú. Anketové lístky
nájdete v kniÏnici, vyhodnotíme ich a pomôÏu nám pri ìal‰ích nákupoch
kníh a objednávaní periodík. Navy‰e ich v‰etky zaradíme do Ïrebovania
o zaujímavé knihy.
Mgr. Ivana âekanová, MsK
Foto: (jj)

Dumínov
·ari‰
Dejiny sa dajú prekrúcaÈ,
ale samy sa nesfal‰ujú nikdy
V duchu tohto v˘roku Jozefa Cígera Hronského, spisovateºa, publicistu
a zakladateºa Matice slovenskej v USA, absolvoval svoje predná‰kové turné po Slovensku historik Ivan S. Kralik. Narodil sa v Amerike slovensk˘m
rodiãom. Skoro cel˘ Ïivot venoval ‰túdiu histórie Slovenska a Slovákov. So
svojimi predná‰kami Slovensko nav‰tívil uÏ niekoºkokrát. V tomto roku zavítal po prv˘ raz na v˘chod Slovenska.
V máji toho roku telefónom z Riverside, ‰tát Illinois v USA I. S. Kralik
oslovil predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej vo Veºkom ·ari‰i
s poÏiadavkou uskutoãniÈ svoj projekt vo Veºkom ·ari‰i. Bol dohodnut˘
termín a po ìal‰ích telefonátoch I. S. Kralik zaslal písomné materiály o sebe a o svojej predná‰ke. Z nich vysvitlo, Ïe historik Kralik je podpredsedom
Slovenskej ligy v Amerike (SLvA) a témou jeho predná‰ky sú dejiny Slovákov od roku 545 do roku 2006. Má osobné kontakty s v˘znamn˘mi osobnosÈami politického a cirkevného Ïivota na Slovensku. Je drÏiteºom viacer˘ch ocenení, medzi nimi aj pamätnej medaily Matice slovenskej z roku
2002.
Nadi‰iel dohodnut˘ termín predná‰ky 9. október o 17. hodine. Po otvorení stretnutia predsedom MO MS ·tefanom Sárossym, I. S. Králika privítal primátor mesta Ing. Róbert Oros. Prítomn˘m, asi ‰esÈdesiatim poslucháãom, ale najmä vzácnemu hosÈovi sa predstavili ·ariske gavaºire
a Mária Orgoná‰ová predniesla báseÀ VìaãnosÈ od Jaroslava Míãu. HosÈ
s dojatím priznal, Ïe takéhoto prijatia sa mu nedostalo po cel˘ ãas jeho
predná‰kov˘ch vystúpení.
Predná‰ku zaãal slovami: „Keì byzantsk˘ historik Prokopios usadil
na‰ich predkov v 6. storoãí na sever od Dunaja a v˘chodne od Karpát, nevyh˘bal sa pravde a dodal, Ïe ide o veºk˘ch, siln˘ch a udatn˘ch muÏov,
ktor˘ch prednosÈou bola ich ãesÈ.“ Po troch hodinách, s krátkou prestávkou, predná‰ateº do‰iel po rok 1938, t. j. po autonómiu Slovenska. Pre pokroãil˘ ãas a únavu sme si nevypoãuli históriu vzniku Slovenského ‰tátu,
o prezidentovi dr. Jozefovi Tisovi, Ïidovskú otázku, SNP a ìalej aÏ po rok
2006. Okrem toho I. S. Králik priniesol so sebou aj filmové spracovanie
predná‰ky na DVD nosiãi v trvaní 80 minút, ktoré sa z ãasov˘ch dôvodov
nepremietlo. Je pochopiteºné, Ïe hodnotná predná‰ka s tak˘m ‰irok˘m
diapazónom dejín potrebuje ãas a sústredenosÈ. Z predná‰ky I. S. Kralika
sa vynáralo mnoho polemík a otázok, na ktoré uÏ nebol ãasov˘ priestor
a hádam ani ochota zo strany poslucháãov. Poniektorí odi‰li skôr a bolo
badaÈ aj demon‰tratívne odchody. No podstatná väã‰ina skaln˘ch záujemcov si predná‰ku o dejinách Slovenska so záujmom vypoãula aÏ do jej
oficiálneho ukonãenia.
Poãas recepcie sme vzácnemu hosÈovi poloÏili otázku o tom, Ïe nie je
nám jasné, preão vo veºkom znaku SLvA je v kruhopise napísané Za tú
na‰u slovenãinu a hore v stuhe je slovo svobode namiesto slovenského slobode. Chceli sme tieÏ vedieÈ, ão znamená kráºovská koruna pri päte dvojkríÏa v slovenskom znaku. I. S. Kralik nám nepodal jednoznaãné vysvetlenie.
S hosÈom z USA sa rozlúãil primátor, odovzdal mu dary pripomínajúce
náv‰tevu v na‰om meste, predseda MO MS mu venoval knihu básní J. Míãu
Jakubovo mesto, JUDr. Stanislav ·árossy mu daroval knihu o vzniku
súãasného Slovenska a vlajku SR. Lúãili sme sa so Ïelaním, Ïe napriek úctyhodnému veku I. S. Kralika (88 rokov) sa chceme e‰te stretnúÈ, ale uÏ na
akomsi seminári ãi sympóziu, kde by bola moÏná vzájomná polemika
o skutoãnej pravde na‰ich dejín.
Text a foto: ·tefan Sárossy
P. S.: Pre záujemcov o zhliadnutie predná‰ky z DVD, MO MS zorganizuje stretnutie. Kontakt: 0902 242 659.

Vznik Slovenskej ligy v Amerike (SLvA) podnietila
skutoãnosÈ, Ïe sa do USA v r. 1899 – 1918 vysÈahovalo z v˘chodného Slovenska do 400 000 osôb. Bola
zaloÏená 30. mája 1907 rodákom z Trstenej na Orave
kÀazom ·tefanom Furdekom (1855 – 1915) v Clevelande. ZároveÀ sa stal aj jej prv˘m predsedom. SLvA
dnes zdruÏuje niekoºko organizácií a spolkov vytvoren˘ch obãanmi USA slovenského pôvodu, má asi 300 000 ãlenov. Jej prvotn˘m cieºom bolo reprezentovaÈ americk˘ch Slovákov a podporovaÈ emancipaãné snahy Slovákov vo vtedaj‰om Uhorsku. V septembri 1914 zostavili americkí Slováci memorandum, v
ktorom Ïiadali „pre slovensk˘ národ úplnú samosprávu, voºnosÈ sebaurãenia
na politickom, kultúrnom a hospodárskom poli“. Stáli pri uzatváraní Clevelandskej dohody. SLvA pomáhala ãs. odboju nielen politickou ãinnosÈou, ale aj
organizovaním finanãn˘ch zbierok, ako dobrovoºná národná daÀ na oslobodenie Slovenska, roãné poskytnutie 500 dolárov na predplácanie slovensk˘ch novín pre v˘chodné Slovensko. Vznikla aj Slovenská liga na Slovensku. Jej ustanovujúce zhromaÏdenie sa uskutoãnilo 22. októbra 1920 v Bratislave.
P r a m e n e : Slovakia today 7. – 10. 6. 2007, Historická revue 10/2008, I.
Sedlák: Svitanie na v˘chode, 2008.

Milka Zimková pod ·ari‰sk˘m hradom
Veãer v sobotu 4. októbra vystúpila vo Veºkom ·ari‰i so svojím divadlom jedného herca
slovenská hereãka a spisovateºka Milka Zimková. Po dopoludÀaj‰om programe, keì sa
zúãastnila vo svojej rodnej obci OkruÏná na cirkevnej slávnosti na poãesÈ gréckokatolíckeho
kÀaza a kanonika Jozefa MiÏiãka (1847 – 1918), zavítala vo veãern˘ch hodinách do kina
·ari‰. Svojim skaln˘m fanú‰ikom sa od 19. h predstavila hrou chorvátskeho autora Ericha
Bauera pod názvom Angelína odovzdáva du‰u Najvy‰‰iemu. Ako predstaviteºka upratovaãky vo vy‰e hodinu trvajúcom predstavení ponúkla publiku reflexiu Ïivota a túÏob Ïeny, ktorá sa zmieta vo víroch Ïivotn˘ch osudov a túÏiac po ‰Èastí obracia sa k Bohu. Vtipné, ale aj
smutnej‰ie pasáÏe hry sa striedali so zborov˘m spevom a prednesom modlitby Otãe ná‰
v staroslovienãine.
Milka Zimková, ktorej Veºk˘ ·ari‰ nie je neznámy a v kultovom filme ... kone na betóne
(1995) jednu pasáÏ filmu osadila do prostredia tunaj‰ieho pivovaru, pri‰la do Veºkého ·ari‰a na základe svojej dlhoroãnej túÏby, ktorú jej pomohla realizovaÈ miestna organizácia
Rusínskej obrody v Pre‰ove na ãele s jej predsedom Fedorom Vicom. Za realizáciu vystúpenia vo Veºkom ·ari‰i treba poìakovaÈ primátorovi mesta Ing. Róbertovi Orosovi, Mgr. Ivete
Hurnej, ktorá sa pre chorobu nemohla zúãastniÈ, ale organizaãne ho zabezpeãovala a manÏelom Îelezníkovcom, ktorí technicky pomohli pri samotnom vystúpení v útulnej a pre divadlo jedného herca priam ideálnej sále miestneho kina. Ostáva len veriÈ, Ïe vystúpenie Milky Zimkovej nebolo vo Veºkom ·ari‰i posledné.
Text a foto: Peter KrajÀák ml.

âIERNE R¯MY
I.
Len ão vstúpim
v práci do dverí,
ktosi do mÀa hodí
ãierne slová.
Moja du‰a,
naladená do ruÏova,
sa schúli do malého klbka
a nazlostene zmækne.

III.
V obchode pri pokladni
mi do ko‰íka
bez p˘tania priloÏili
kilo zamraãenej nálady.
Doma sa rozliezla
do kaÏdého rohu
a nepoãúva moje v˘hrady.
Neodchádza.

II.
Poãítaã mrmle
vlastn˘ nápev.
Práca sa ãierno potk˘na.
Ne‰ikovné prsty
prosia zbytoãne.
KaÏdú chvíºu opravujem
ìal‰ie chyby
v predpísanom texte dÀa.

IV.
âierny deÀ sa konãí.
Dnes v noci
ku mne nechoì, drah˘.
Poãarbala by som ti du‰u
kríÏom – kráÏom
ãiernymi my‰lienkami.
Zajtraj‰í deÀ
sa hádam sfarební.
PhDr. Zdenka Kuhlöfelová

NÁSTUP SÚKROMNEJ CENZÚRY
Po NeÏnej je na‰a spoloãnosÈ vraj otvorená,
mali sme získaÈ odpoveì na kaÏdú otázku,
navÏdy mala skapaÈ zviazanosÈ so strachom,
lebo sloboda nám z princípu bola dovolená.
Kedysi sme sa báli stra‰iaka istej ideológie,
dnes máme strach z majiteºa práce a jej ‰éfa,
z odcudzenia nápadu, zneuÏitia informácie,
ãasto aÏ chuÈ prechádza z tej hrabivej mánie.
Príkladov aj z najvy‰‰ích kruhov je habadej,
neplnia sa dané sºuby, fal‰ujú dáta, zmluvy,
tí, ktorí by mali byÈ vzorom, b˘vajú vulgárni,
otázkou na spadnutie je: dokedy tá beznádej?
Nástup súkromnej cenzúry cítiÈ v povetrí,
nevravme o ‰Èastí, o plate, o získanej v˘hode,
lebo sadneme na lep utajen˘m anonymom,
ktorí o cenzúre tvrdia, Ïe k nám uÏ nepatrí.
Mamona zúri, kope, vnadí mnoh˘ch noblesou,
chudobní sa boria s málom, iní h˘ria plesom,
moÏno sa hraÈ na slobodu iba v jednom drese,
keì sÈa na malinu po nás snorí medveì v lese?
Ján Rodák

NáplÀou novej knihy je aj Veºk˘ ·ari‰
Dvadsiateho prvého októbra v KniÏnici P. O. Hviezdoslava v Pre‰ove
bola prezentácia najnov‰ej publikácie prof. PhDr. Imricha Sedláka, CSc.,
Svitanie na v˘chode.
Je to kniha o národno-politick˘ch, kultúrno-spoloãensk˘ch a literárnych integraãn˘ch procesoch na v˘chodnom Slovensku v rokoch 1918 –
1945. Nadväzuje priamo na dve uÏ skôr vydané monografie I. Sedláka,
Strieborn˘ vek I., II. (1970) a V ãiertaÏach búrok (2001). Spolu tvoria trilógiu o integraãnom procese v˘chodného Slovenska v celonárodnom historickom v˘vine po rok 1945. Najnov‰ia obsahuje tri hlavné ãasti: Vznik
âeskoslovenskej republiky a medzivojnové obdobie, V˘chodné Slovensko
poãas
slovenského ‰tátu a
existencie Slovenskej republiky v r. 1938 –
1945 a Národnopolitická, kultúrno-spoloãenská
a literárna situácia Slovákov na
okupovanom
území
juhov˘chodného Slovenska 1938 –
1945.
Veºk˘ ·ari‰ je v tejto knihe spomenut˘ deväÈ ráz. No najãastej‰ie v II.
hlavnej ãasti v kapitole Nástup mlad‰ej a strednej generácie do literárneho a kultúrneho Ïivota medzivojnového v˘chodného Slovenska a jej
úãasÈ v celonárodn˘ch integraãn˘ch procesoch. V tejto kapitole hneì za
Antonom Prídavkom dostal priestor ná‰ Jozef Tomá‰ik-Dumín (1900 –
1937). Autor knihy na pätnástich stranách osvetºuje jeho osobnosÈ nov‰ími pohºadmi na jeho literárnu tvorbu oproti ‰túdii Spevy novej doby
(1963). Kapitola je obohatená ‰iestimi fotografiami. Známou podobizÀou z maturitnej fotografie, maturitn˘m tablom, ãlenmi Voºného
zdruÏenia slovensk˘ch ‰tudentov socialistov v Prahe (medzi ktor˘mi je aj
J. Tomá‰ik-Dumín), predná strana dvoch zbierok Chlapec a husle a Otvorené okná a nakoniec fotografia jeho hrobu vo Veºkom ·ari‰i.
Kniha podáva objektívny pohºad na historick˘ v˘voj Slovenska s dôrazom na aktivity v národno-politickom, kultúrno-spoloãenskom a literárnom Ïivote ná‰ho v˘chodu.
·tefan Sárossy

