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šalabachter hovor. expr. ,stará, obyč. poškodená 
kniha, písanka ap.` (od 19. stor.) • Zo staršieho 
rak. nem. Scharwachter ,hrubá kniha v obale 
z bravčovej kože`, pôvodne ,staromódne oble-
čený muž` — východiskom výrazu je strhnem. 
scharwahter ,príslušník patroly`, od strhnem. 
scharwahte ,patrola`; d’alej pozri šarvátka. 
Začiatočné šala- v slk. výraze je asi podľa mad’. 
salabaker ,stará nehodnotná kniha`, rovnakého 
pôvodu.

Skratky: expr. = expresívny, hovor. = hovorový, maď. = maďarský, 
nem. = nemecký,  rak. = rakúsky, slk. = slovenský, strhnem. = 
stredohornonemecký. 

Králik Ľ., Stručný etymologický slovník 
slovenčiny, Bratislava, 2015, strana 573.
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Viaceré z podujatí v Karloveskej knižnici sa uskutočnili 
vďaka podpore z verejných financií Fondu na podporu umenia 

v rámci projektu Otvorená knižnica. 
Ďakujeme. 



Knižka

V tejto útlej knižke by sme chceli porozprávať príbeh Kar-
loveskej knižnice (známej tiež ako Miestna knižnica Karlova 
Ves). Existuje od roku 1956 a bola na rôznych miestach.Od 
osemdesiatych rokov minulého storočia sídli v presklennom 
priestore pod nadchodom pri električkovej zastávke Jurigovo 
námestie. V roku 1985 získala naša knižnica cenu ako najkrajšia 
kultúrna ustanovizeň. Polohou a architektúrou je predurčená 
byť otvoreným priestorom v centre diania, túto myšlienku sa 
snažíme našou prácou rozvíjať. 



Október 2016 

Od októbra 2016 som začal pracovať ako riaditeľ v knižnici.
Nikdy pred tým som nad takým zamestnaním neuvažoval.
Do knižnice však chodí veľa ľudí a to je veľká príležitosť prinášať 
im zaujímavý obsah. Bola tu zrazu šanca prebrať zabehnutú 
inštitúciu a využiť tento priestor na vytváranie nových vecí.
Od úplného začiatku mi s programom pomáhala Anna
Kratochvílová. Spolu sme sa rozmýšľali nad tým, čo s takým 
špecifickým priestorom. Začiatkom roku 2017 sme začali robiť 
čítačky pre škôlkárov a vymysleli sme celý projekt pre deti
a študentov, ktorý sme postavili na myšlienke stretnutí
so špičkovými ľuďmi z najrôznejších oblastí. Pomaly sme začali 
vidieť tvar toho, čím sa takáto štátna inštitúcia môže stať:
miestom stretnutí, nových nápadov, ľudí a kníh.

Fedor

Keď sme sa raz stretli s Fedorom Gálom, naším priateľom, soci-
ológom a dôležitým človekom novembra 89, hovoril nám o svo-
jom sťahovaní a o tom, ako má príliš veľa kníh, ktorých sa musí 
z tohoto dôvodu vzdať. Zavolal som mu o niekoľko dní na to 
a spýtal sa, či by nám niekoľko kníh nedaroval. Fedor povedal: 
„Príď si po to!“ Tak som sa s malou dodávkou vybral do Prahy, 
kde Fedor žije. Na mieste som zistil, že ide bezmála o jeho ce-
loživotnú zbierku, ktorú tvorí asi tritisíc kníh. Poklady kníh, aké 
som ešte nevidel. Poprosili sme prednostu úradu nech objedná a 
pošle kamión. Nakladal som knihy asi 10 hodín a úspešne priv-
iezol ten veľký dar do malej Karlovej Vsi v Bratislave. Asi týždeň 
som si potom necítil chrbát. Ale sú tu! Príďte si ich požičať! 

 



Otvorene o svete
 

V roku 2017 sme sa sústredili hlavne na to, aby sme deťom a 
mladým ľudom umožnili dozvedieť sa veci, o ktorých sa bežne 
v škole neučí. V rámci tohto prístupu hovoríme o rôznych 
témach, aj o tých ťažkých a bolestných ako fašizmus, ŠtB, vojna 
v Iraku, ekológia a autizmus. Pripravili sme sériu workshopov 
a prednášok s odborníkmi – ľuďmi, ktorí bojujú s extrémis-
tami, reportérov, ktorí žili v Iraku, ľudí prenasledovaných za 
komunizmu, mladých ľudí s autizmom, ktorí o sebe urobili 
prezentáciu a s odborníkmi na odpad. Je málo tém, o ktorých by 
sa nedalo s deťmi a so stredoškolákmi citlivo hovoriť. My sa o to 
snažíme a považujeme to za mimoriadne dôležité.

 

Ticho 

V knižnici má byť ticho. Jedno z častých upozornení v takýchto 
inštitúciách. My sme sa rozhodli pre opak, pretože radi skúšame 
nové veci. V novembri 2016 sme usporiadali prvý koncert v 
knižnici. Priamo medzi policami, ktoré sa ukázali ako akusticky 
výborný priestor pre komorné vystúpenia. Ľudia sedeli na 
koberci a v kreslách. Hrali u nás už Archívny chlapec, Frank 
Winter, Prezident Lourajder, Fero Kiraly, Martin Burlas, Stroon 
a už plánujeme ďalšie koncerty. 

 



Do slova zaľúbení

Začiatkom leta prišla Anna s nápadom nech ľudia čítajú z 
kníh, čo majú najradšej a nech o svojich obľúbených knihách 
rozprávajú. Ja som vymyslel názov Do slova zaľúbení. Do slova 
zaľúbení je literárny sit-down, ktorý sme v Karloveskej knižnici 
zorganizovali zatiaľ trikrát. Je to formát, pri ktorom účinkujúci 
rozpráva o knihách, pre ktoré má nadšenie a číta z nich. Zväčša 
tieto knihy spájajú téma, autor, žáner, forma alebo čokoľvek. 
Môže to byť napríklad jedna kniha a z nej viac prečítaných strán 
alebo aj desať kníh a z každej z nich prečítaná len jedna veta. 
Záleží na konkrétnom človeku, ako si to vymyslí. Najdôležitejšie 
je, aby bol pre tieto slová nadchnutý, aby bol do slova zaľúbený. 
Tak ste mohli u nás počuť s láskou o knihách hovoriť známych 
aj neznámych ľudí, hudobníkov, výtvarníkov, moderátorov z 
rádií, pracovníkov v štátnej správe, ekonómov či literárnych a 
filmových vedcov. Povedali sme si totiž, že je rovnako dôležité, 
ako čítať deťom, čítať aj dospelým. A hlavne je dôležité zdieľať 
kvalitnú literatúru.

Komunita

Máme za sebou niekoľko brigád – presadili sme náš (bez veľkej 
nadsádzky sa ho opovažujem nazvať) izbovokvetový park, 
úspešne sme umyli tých niekoľko desiatok metrov štvorcových 
skla, ktoré nás delí od ulice a nakoniec aj kompletne vymenili 
koberec v celej knižnici. Nič z toho nebolo ľahké, no aj tak sa 
vždy našlo zopár ľudí, ktorí ochotne pomohli a mnohí z nich 
pokračujú s nami, chodia na čítačky a akcie preto, že ich zau-
jímajú knihy a čo sa u nás deje. Pomáhali pri výmene koberca, 
priniesli koláč, priviezli hudobníka, čítali deťom počas svojho 
voľna, skultivovali toalety, poskladali stoličky po koncerte. Toto 
je miesto, kde im chceme úprimne poďakovať. Vďaka! Je to 
práca z lásky k literatúre, ku komunite a k priestoru. Vďaka za 
to, že sa vám zdá ako dobrý nápad len tak pomáhať a za to, že 
nám to potom dáva všetko zmysel. V neposlednom rade chceme 
poďakovať Mestskej časti Karlova Ves za dôveru a Eve a Lenke 
za trpezlivosť, keď nám to s tými fasciklami nejde až tak dobre. 
Všetci, čo sa do diania u nás zapojili, vedia, že nie vždy to je 
ľahké, ale keď sa pozrieme na to, ako to bolo pár mesiacov pred 
tým, zdá sa nám, že tá pankáčina dáva zmysel. A veľká vďaka 
patrí našim knihovíčkam Milke Müllerovej a Jane Santorisovej.



Nové knihy

Hoci sa môže zdať s predošlých riadkov, že v knižnici robíme 
všeličo možné, stále je to hlavne o knihách. Knižnicu navštevuje 
denne okolo 50 ľudí. Snažíme sa kupovať knihy, ktoré ich nielen 
tešia, ale aj inšpirujú. Vďaka Fedorovmu daru máme výbornú 
sociologickú a filozofickú knižnicu, no jadrom knižnice je 
beletria. V mnohých oblastiach máme ešte veľké nedostatky. 
Napríklad knihy o umení nemáme takmer žiadne. Naše snaže-
nie je vlastne hľadaním čitateľského vkusu knižnice, pri ktorom 
prebytok oddychovej literatúry dopĺňame tou najlepšou súčas-
nou beletriou a nakupujeme tiež knihy pre čitateľov, ktorí chcú 
myslieť trochu kritickejšie. Pri výbere kníh sa snažíme myslieť na 
všetkých čitateľov a zároveň neupúšťať z vlastných nárokov na 
literatúru.

 
 
 

Billboard

Ľudia ako my, to sú predsa presne tí, ktorí bojujú proti všet-
kému vizuálnemu smogu. Napriek tomu sme asi jediná knižnica 
(na Slovensku, povedzme), ktorá má svoj vlastný billboard. Sta-
lo sa to tak, že pred knižnicou jeden stál a po tom, ako sa ľudia 
sťažovali, že k nám ťažko trafili, povedali sme si, že nahradiť 
predvolebné slogany napríklad ilustráciou z nejakej slovenskej 
knihy je asi celkom dobrý nápad. Takto vlastne proti reklam-
nému smogu bojujeme, alebo ho aspoň trochu tlmíme. Decent-
ným umiestnením umenia namiesto reklamy. A vlastne to nie 
je reklama, ale smerovač – aha, tu sme, je tu knižnica pod týmto 
nadchodom, ak neviete!

 



Stále sme na začiatku 

Uvedomujeme si, že projekt Karloveská knižnica si stále vyžadu-
je veľa práce. Sme na začiatku. Stále sa učíme, ako to robiť. Ak 
máte pre nás nápady, podnety, ozvite sa nám. Radi budeme o 
nich hovoriť a radi tiež pomôžeme, ak by ste niečo podobné 
chceli rozbehnúť niekde inde. Nie je to ľahká práca, ale už teraz 
vidíme, že táto pankáčina dáva zmysel.

   



Samčo Brat Dážďoviek a Lucia čítajú škôlkárom z knihy Pippi Dlhá Pančucha.



Poslucháči počas akcie Mosul na vlastnej koži so Stanislavou Harkotovou 
a Jurajm Mravcom



1. Ako podľa vás priviesť deti a mládež k čítaniu a k literatúre?
2. Ako mladých ľudí viesť k spoločenskej zodpovednosti (k váženiu si 
slobody a hodnôt, ktoré si vy vážite)?
3. Ktoré knihy považujete za najdôležitejšie v rámci svojho osobného 
vývoja?
4. Aká bola vaša obľúbená kniha/knihy v detstve?

Niektoré odpovede sa neprekvapivo zhodujú, všetci z opýtaných 
nás však niečím inšpirovali, a preto im týmto ďakujeme.

Čítanie, deti, 
sloboda, zodpovednosť

Chceli sme, aby sa táto knižka o knižnici stala aj niečím 
trochu užitočným, nebola len „propagačným materiálom“ 
knižnice. Preto sme poprosili zaujímavých ľudí, ktorí vystu-
povali alebo prednášali v Karloveskej knižnici o odpovede na 
tieto otázky. 



Róbert Kirchhoff:
 
Filmár, dokumentarista, človek zaujímajúci sa o spoločnosť a 
jej vzťahy. Prednášal o fašizme v ľudoch, po ktorom pátral vo 
svojom filme Diera v hlave. 
 
Ako podľa vás priviesť deti a mládež k čítaniu a k literatúre?
Základ, a to je vo všetkom a pre všetko – je dobrý učiteľ 
slovenčiny. Nemožno sa odvolávať na rodinu. Tam to môže byť 
všelijaké. Ten recept je jednoduchý – ak sa chceš stretnúť osobne 
so svojím obľúbeným spisovateľom, prečítaj si jeho knihu.
 
Ako mladých ľudí viesť k spoločenskej zodpovednosti (k váženiu 
si slobody a hodnôt, ktoré si vy vážite)?
Mierou všetkých vecí je empatia. Tá posúva prah našej citlivosti 
od ja k my. Som presvedčený, že sa dá naučiť tréningom.

Ktoré knihy považujete za najdôležitejšie v rámci svojho osob-
ného vývoja? 
Traja mušketieri, Robinson Crusoe, Cesta do stredu zeme, Biely 
tesák, neskôr Idiot, Zločin a trest, Láska v časoch cholery, Zme-
na osvetlenia, Do posledného dychu, Nežná je noc, Zaslepení 
atď.
 
Aká bola vaša obľúbená kniha/knihy v detstve?
Biely tesák.



Richard Ďurana:
 
Ekonóm, spoluzakladateľ INESS a gitarista. V knižnici bol 
hosťom literárneho sit-downu Do slova zaľúbení, kde čítal zo 
svojich obľúbených kníh.  
 
Ako podľa vás priviesť deti a mládež k čítaniu a k literatúre?
Viem, ako to určite nejde: príkazmi a nariadeniami. Na vlast-
ných deťoch vidím, že najlepším motivačným faktorom je 
pozitívny vzor. Keď vidia čítať rodičov, skôr siahnu po knihe ako 
keď ich o to žiadam. Čím viac sa doma číta, tým lepšie. Jasné, že 
realita pracovných dní, množstva krúžkov a záujmov nielen detí, 
ale rodičov, do istej miery limituje časové možnosti. O to viac sa 
musia snažiť rodičia nájsť si priestor pre seba s knihou. Sebecké a 
zároveň nesebecké.
 
Ako mladých ľudí viesť k spoločenskej zodpovednosti (k váženiu 
si slobody a hodnôt, ktoré si vy vážite)?

Opäť len pozitívnym príkladom. Deti si môžu prečítať x 
poučiek a učitelia ich môžu drilovať definície do aleluja, ale kým 
deti nevidia konkrétne a opakované použitie v praxi u niekoho, 
kto je u nich prirodzená autorita, je to len hádzanie hrachu o 
stenu. A nejde len o váženie si slobody a hodnôt či kritické mys-
lenie. Rovnako ide aj o elementárne prejavy slušnosti a vzájom-
nej úcty medzi ľuďmi.
 
Ktoré knihy považujete za najdôležitejšie v rámci svojho osob-
ného vývoja? 
Môj osobný vývoj, aspoň tak to vnímam, prebiehal vo viacerých 
etapách, keď ma obsahovo ovplyvňovali diametrálne odlišné 
vplyvy, preto vypichovať jednu ale aj päť kníh by bolo prejavom 
neúcty voči mnohým ďalším titulom aj autorom. Ak ide ale o 
narábanie s jazykom, kraľuje u mňa triumvirát Umberto Eco, 
Hermann Hesse a Bohumil Hrabal.
 
Aká bola vaša obľúbená kniha/knihy v detstve?
Celá séria Winnetoua, celá séria Tarzana z rodu opíc a Traja 
pátrači. Doba sa ale mení a s ňou aj hrdinovia, prvá prečítaná 
kniha môjho syna bol Harry Potter.



Peter Zajac:
 
Literárny vedec, knižný nadšenec, čitateľ a politik. V knižnici 
bol hosťom literárneho sit-downu Do slova zaľúbení, kde čítal 
zo svojich obľúbených kníh. 
 
Ako podľa vás priviesť deti a mládež k čítaniu a k literatúre?
Deti, ktorým čítajú mamy a otcovia riekanky a rozčítanky, sa 
smejú. Smiech je najlepší výraz životnej radosti a uvoľnenia. Deti 
potrebujú hlas rodičov, potrebujú jazyk a smiech, potrebujú 
rozpávky, v ktorých sa zoznámia so základnými ľudskými hod-
notami. V škole by som nechal malé deti spievať pesničky, lámať 
si jazyk hlavolamami, rozprávať a zapisovať malé príbehy. Hral 
by som sa s nimi jazykové hry. Napísal by som im napríklad dve 
vety: „Smartfón odkrýva svoje tajomstvá“ a „Smartfón odkríva 
so svojimi tajomstvami“ a nechal by som im vysvetliť rozdiel 
medzi slovami „odkrýva“ a „odkríva“. Väčšie deti a mladých by 
som nenútil prečítať presne predpísaný zoznam kníh, ponechal 
by som na nich, čo by si vybrali zo širšieho zoznamu vekovo 
primeraných kníh. Nechal by som ich písať to, čomu Američa-
nia hovoria eseje, voľné záznamy vlastnými slovami, čo ich na 
prečítanom texte zaujalo a bavilo.V knižniciach by som vytvoril 
priestor na rozhovory, vyhýbal by som sa typickým školským 
diskusiám s autormi.

Ako mladých ľudí viesť k spoločenskej zodpovednosti (k váženiu 
si slobody a hodnôt, ktoré si vy vážite)?
Neviem, ako to majú dnešné deti. My sme mali chlapčenskú 
bandu, ktorá ochraňovala našu spolužiačku, bolo to naše tajom-
stvo, ona o tom nevedela. Oklamať a zradiť bandu sa trestalo 
prísnymi trestami, najprísnejšie bolo ocikanie v najtemnejšom 
kúte dvora. To nás naučilo férovosti.

Ktoré knihy považujete za najdôležitejšie v rámci svojho osob-
ného vývoja? 
Dobšinského Prostonárodné povesti, zdedili sme mamino 
vydanie s Ondreičkovými ilustráciami. Až dodatočne som si 
uvedomil, akú rolu u mňa zohral Podjavorinskej veršovaný 
príbeh Čin Čin s nezabudnuteľným vyznaním Činky: „Vás je 
veľa, on je sám, ja ho preto rada mám“ a s ilustráciou Čima, hra-
júceho karty a bafkajúceho fajočku. Vo vizuálnej pamäti mi ostal 
obrázok stromu, obsypaného čerešňami, na protiľahlej strane 
bol verš: čerešnička, Boží dar... chodili sme vtedy na bicykloch 
na čerešne pozdĺž ciest na Budmerice a na Sládkovičovo. Bot-
tova Smrť Jánošíkova ako plošné tieňové divadlo. Verneovky, 
neskôr Dekameron, ktorý som potiahol rodičom z knižnice. 
Hrubé romány, ktoré som čítal cez vysokoškolské prázdniny: 
Borges, Vonnegut, Pirsigov Zen a umění údržby motocyklu. 
Iľf a Petrov, Bulgakov, Babeľ, Nadežda Mandeľštamová. Básne: 
Čapkove a Nezvalove výbery modernej poézie. Rimbaud, Apol-
linaire, Ginsberg. Nonsensová poézia.
 
Aká bola vaša obľúbená kniha/knihy v detstve?
Tom Sawyer a Huckleberry Finn, Príbehy z tisíc a jednej noci a 
ďalšie prerozprávania pre deti: Gulliverove cesty, Robinson Cru-
soe. Ruské prvenstvo, fascinovali ma príbehy rušňov bez kolies, 
mali kráčať na koľajniciach na akýchsi chodúľoch. Lodyginove 
žiarovky, ktoré boli dokonalé, len im vždy zhoreli uhlíkové 
vlákna...



Chlapec si číta na vlastnoručne postavenej stene zo sedačiek
na poujatí Ako žijem s autizmom



Štefan Hríb:
 
Novinár, šéfredaktor časopisu .týždeň. V knižnici mal diskusiu 
so študentmi o Novembri 89 a našej komunistickej minulosti. 
 
Ako podľa vás priviesť deti a mládež k čítaniu a k literatúre?
Je to zodpovednosť rodičov a potom školy. Plus musia vy-
chádzať dobré knihy, vrátane starších. Mladí ľudia čítajú viac 
ako v minulosti, len je to skôr internet, než dobré knihy. Je na 
rodičoch, aby o tom s deťmi viac rozprávali. 
 
Ako mladých ľudí viesť k spoločenskej zodpovednosti (k váženiu 
si slobody a hodnôt, ktoré si vy vážite)?
Vždy je to vec osobného príkladu. Sloboda musí byť pre mňa 
doležitejšia než úspech, pracovné miesto či profit, až vtedy to 
mladých ľudí strhne.
 
Ktoré knihy považujete za najdôležitejšie v rámci svojho osob-
ného vývoja? 
Historické knihy Paula Johnsona, Duch demokratického kapi-
talizmu od Michaela Novaka a potom Biblia. 
 
Aká bola vaša obľúbená kniha/knihy v detstve?
Ferdo Mravec, Winnetou, Traja pátrači.



Vlado Janček
 
Básnik, spevák a autor piesní v hudobnej skupine Saténové 
ruky. V knižnici bol hosťom literárneho sit-downu Do slova 
zaľúbení, kde čítal zo svojich obľúbených kníh. Zúčastnil sa 
tiež dobrovoľníckeho čítania deťom. 
 
Ako podľa vás priviesť deti a mládež k čítaniu a k literatúre?
Začínať postupne. Deti sa rady hrajú, takže hra je výborný 
spôsob, ako im predstaviť čaro literatúry. Čítať im nahlas, ukázať 
im, ako pekne môžu znieť slová a vety. Mať pri tom trpezlivosť 
a baviť sa pri tom rovnako, ako chceme, aby sa bavili naši malí 
poslucháči. Odporúčať im knižky s hravými a inšpiratívnymi 
ilustráciami a kreatívnym dizajnom. V prípade mládeže sa 
vrátiť do čias, keď sme mali toľko rokov ako majú teraz oni. A 
spomenúť si, čo vtedy bavilo nás a voči čomu sme mali odpor, 
keď nám to vnucovali. V odporúčaných knihách by malo byť to, 
čo mladí ľudia vedome alebo nevedome vyhľadávajú – dobrod-
ružstvo, láska, priateľstvo, úprimnosť, humor. 

Ako mladých ľudí viesť k spoločenskej zodpovednosti (k váženiu 
si slobody a hodnôt, ktoré si vy vážite)?

Nepoviem nič objavné. Osobným príkladom. Ak ma mladí 
berú ako autoritu, budú ma napodobňovať. Ak sa ich rovesníci 
budú snažiť túto autoritu spochybňovať, nevynucovať si ju 
silou, ale pokojne hľadať spôsob, ako zareagovať. Už to bolo 
v prvej odpovedi, ale aj tu funguje sústredený návrat do vlast-
ných mladých čias a úprimná analýza našich vlastných autorít. 
Vlastnosti, pre ktoré som si vážil tie moje autority, boli hrdosť, 
pokora a zmysel pre humor. 
 
Aké knihy vás najviac ovplynili v tom, kým ste? 
V tejto približnej postupnosti. Traja pátrači. Verneovky. Všetky 
hororové poviedky dostupné v slovenskom preklade. Edgar 
Allan Poe, Bohumil Hrabal, Joyceov Ulysses. Marquézovych 
Sto rokov samoty. Dvanásť stoličiek, Zlaté teľa a poviedky Iľfa a 
Petrova, Bulgakovov Majster a Margaréta. Všetko od Trumana 
Capoteho. Umeleckovedné knihy. Poézia, veľa poézie. 

Aká bola vaša obľúbená kniha/knihy v detstve?
Pestrý ruský šlabikár Bukvar so sýtotmavomodrou obálk-
ou, vďaka ktorému som sa naučil čítať po rusky skôr ako po 
slovensky, ešte v predškolskom veku. Potom už som vyslo-
vene obľúbené knihy nemal, každý týždeň som si z knižnice 
požičiaval päť-šesť kníh. Tie, čo ma nebavili, som vrátil a nanovo 
som sa prehrabával v regáloch so vzrušením, aké prekvapenia ma 
čakajú v novej pätici kníh. Ale určite som sa približne každého 
pol roka vracal k sérii autora sci-fi pre mládež Kira Bulyčova 
s hlavnou hrdinkou Alicou Seleznevovou. Vďaka tomu som 
mohol tráviť prázdniny na planéte Coleida aj počas školského 
roka. A – hoci to nebola kniha – mimoriadne ma už v detstve 
ovplyvnilo jedno dielo pre dospelých. Od malého malička som 
spolu so súrodencami nadšene dookola počúval gramoplatňu 
Plné vrecká peňazí. Hoci mnohým vtipom som nerozumel, cítil 
som, že tam sú, a tešil som sa na moment, kedy odhalím, v čom 
je ten vtip. Najvtipnejšie dielo, aké bolo na Slovensku vytvorené. 
Teraz som si narobil chute, idem si to rovno pustiť. 



Palo Sibyla:
 
Riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu, bývalý novinár. Občian-
sky aktivista v boji proti korupcii v Nadácii Zastavme korupciu, 
novinár. V knižnici mal prednášku a diskusiu so stredoškolák-
mi s názvom Zastavme korupciu v Karloveskej knižnici.  
 
Ako podľa vás priviesť deti a mládež k čítaniu a k literatúre?
Myslím, že to bude podobne ako so športom či s hudbou: 
príklady priťahujú. Ak deti vidia rodičov, ako pravidelne so 
záujmom čosi hľadajú na písmenkami popísaných stranách kníh 
a novín, ako sa pri čítaní smejú, čudujú aj chmúria, tak je vyššia 
pravdepodobnosť, že sa dobrodružstvu čítania budú raz venovať 
aj oni. Šancu na úspech tu majú aj učitelia. Ak mladému človeku 
pomôžu objaviť radosť z poznania, tak ho tým privedú ku 
knihám, v ktorých sa poznanie a múdrosť ešte stále (našťastie) 
skladuje. 

Ako mladých ľudí viesť k spoločenskej zodpovednosti (k váženiu 
si slobody a hodnôt, ktoré si vy vážite)?
Neviem, či poznám odpoveď na túto otázku. Jednak nemôžem 
povedať, že mladým ľuďom dobre rozumiem. A potom, viesť 
ľudí k dôležitým hodnotám znamená klásť na nich nároky. Ctiť 
slobodu totiž vyžaduje preberať zodpovednosť– nielen za seba, 
ale aj za iných. Prejavovať k ľuďom úctu a ohľaduplnosť, byť 
solidárny, znamená potláčať svoje ego. Kto volá po čestnom 
živote či podnikaní, mal by sa sám snažiť čestne žiť. Zdá sa 
mi, že dnes na Slovensku je kladenie nárokov na druhých ešte 
stále nepopulárne. Takže ostáva jediná možnosť, ktorú som 
spomenul vyššie – ísť príkladom. Aj s tým rizikom, že to nikoho 
neovplyvní. Ale to aby nemal byť dôvod, prečo človek žije hod-
noty, na ktorých záleží. 
 
Ktoré knihy považujete za najdôležitejšie v rámci svojho osob-
ného vývoja? 
Bolo ich viac. Ale za všetky spomeniem aspoň jednu – Jack Ker-
ouac: Na ceste. Bol som na strednej škole, keď som ju čítal (a po 
nej ďalších beatnikov). Dodnes si pamätám ten pocit, to priam 
až ohúrenie z pochopenia, že čo je sloboda. Uveril som, že niečo 
také existuje. (Paradoxne, niekedy v tom čase som začal pochy-
bovať o mojej viere v Boha). Potom to trvalo niekoľko rokov, 
kým som slobodu dokázal aj precítiť: vďaka cestovaniu, vďaka 
tvorbe, vďaka zážitku z rozhodnutia niečo urobiť a niesť za to 
následky, ktoré môžu mať podobu radosti, sklamania, úspechu, 
pochopenia samého seba. Toto objavovanie slobody by nebolo 
možné, keby som ju najprv nespoznal cez bibliu beatnikov. 

Aká bola vaša obľúbená kniha/knihy v detstve?
Detvianska nátura, Smelý zajko v Afrike, životopis Leonarda Da 
Vinci, Hrdinský zápisník, Smutný Suaréz, Traja pátrači. 



Diváci pred prvým koncertom v Karloveskej knižnici.



Richard Vávra:
 
Hudobník Archívny chlapec, vášnivý čitateľ a zberateľ hudob-
ných artefaktov. V knižnici bol hosťom literárneho sit-downu 
Do slova zaľúbení, kde čítal zo svojich obľúbených kníh. 
 
Ako podľa vás priviesť deti a mládež k čítaniu a k literatúre?
Napríklad u nás v rodine to funguje tak, že sa snažíme byť 
nášmu osemročnému synovi dobrým príkladom a vytvárať mu 
vhodné a inšpiratívne prostredie. S manželkou sami veľa čítame, 
zriadili sme mu vlastnú knižnicu, pestujeme mu vzťah k čítaniu 
odmalička tým, že mu čítame bez výnimky každý večer roz-
právky. Dokonca má svojich obľúbených autorov a ilustrátorov.

Ako mladých ľudí viesť k spoločenskej zodpovednosti (k váženiu si 
slobody a hodnôt, ktoré si vy vážite)?
Myslím si, že je dôležité byť svojmu okoliu a teda aj mladým 
ľudom dobrým príkladom.

Ktoré knihy považujete za najdôležitejšie v rámci svojho osobného 
vývoja? 
Všetky. Mám pocit, že všetky knihy, ktoré čítam, v nejakej miere 
prispievajú k môjmu osobnému vývoju. 

Aká bola vaša obľúbená kniha/knihy v detstve?
Žabčo a Žabinka :)



Pavol Rankov:
 
Spisovateľ, laureát viacerých literárnych cien, obyvateľ Karlovej 
Vsi. V knižnici bol hosťom literárneho sit-downu Do slova 
zaľúbení, kde čítal zo svojich obľúbených kníh.

Ako podľa vás priviesť deti a mládež k čítaniu a k literatúre?
Vzťah určitej populácie k čítaniu sa vyvíja po celé generácie, 
základy sa vytvárajú v rodinách a na ne nadväzuje škola. To, že 
na Slovensku sa číta málo a zle, by nás nemuselo trápiť, pokiaľ 
by išlo len o trávenie voľného času. Zahraničné výskumy však 
ukazujú, že úroveň čítania podmieňuje celkovú kultúrnosť 
človeka, teda tí, ktorí veľa čítajú hodnotné texty, štatisticky 
veľmi výrazne menej poškodzujú lavičky v parkoch, kradnú a 
volia extrémistov. Aj v súčasnej, no hlavne budúcej ekonomike 
nazývanej znalostná ekonomika, budú najúspešnejší tí ľudia a 
tie národy, ktoré vedia čítať s porozumením, pretože znalosti 
sa získavajú čítaním a znalosti sa stávajú priamym výrobným 

nástrojom a surovinou. Čitateľsky menej zdatní budú v blízkej 
budúcnosti ešte spočiatku montovať pri pásoch, ale potom ich 
nahradia robotické automatické technológie, takže sa z nich 
stanú stroskotanci, ktorí budú lámať lavičky, kradnúť a voliť 
extrémistov.

Ako mladých ľudí viesť k spoločenskej zodpovednosti (k váženiu 
si slobody a hodnôt, ktoré si vy vážite)?
Pravdou. Mladí pochopia, čo to boli totality 20. storočia a aké 
dôležité sú sloboda, tolerancia a solidarita, len ak budú poznať 
pravdu. Alternatívne fakty sú samé o sebe lživý pojem. Fakt je 
len jeden a my môžeme demokraticky diskutovať o tom, ako ho 
interpretovať. Tu je úloha školy ešte závažnejšia, ako v prípade 
výučby čítania s porozumením.

Ktoré knihy považujete za najdôležitejšie v rámci svojho osob-
ného vývoja? 
Na strednej škole ma zasiahol Jack Kerouac a jeho kniha Na 
ceste. Bol to úžasný závan slobody do toho zasmradeného 
československého reálneho socializmu. Neskôr som podľa-
hol knihám Garcíu Márqueza, Cortázara a Borgesa, ktoré ma 
naučili, že literatúra nemá byť záznamom reality, ale má vytvárať 
svojbytný svet. 

Aká bola vaša obľúbená kniha/knihy v detstve?
Ako dyslektik som v detstve nemal obľúbené knihy, iba trápenie 
s čítaním.



Mária Ferenčuhová: 
Poetka, filmová vedkyňa, spisovateľka a čitateľka. V knižnici 
bola hosťkou literárneho sit-downu Do slova zaľúbení, kde 
čítala zo svojich obľúbených kníh.

Ako podľa vás priviesť deti a mládež k čítaniu a k literatúre?
Menším deťom treba čo najčastejšie čítať, prípadne čítať si s 
nimi, väčším je asi dobre ísť príkladom. Môjho syna napríklad 
veľmi inšpiroval rovnako starý chlapec, ktorý si v ZUŠ-ke pred 
hodinou hudobnej vždy čítal nejakú hrubú knihu.

Ako mladých ľudí viesť k spoločenskej zodpovednosti (k váženiu 
si slobody a hodnôt, ktoré si vy vážite)?
Deti sa učia zážitkovo a hoci si to dospelí občas ani nevšimnú, 
veľa o veciach rozmýšľajú. Je výborné, ak majú partnera do di-
skusie, prípadne ak si môžu situácie, ktoré vidia alebo zakúsia na 
vlastnej koži, prebrať s niekým, komu dôverujú. Myslím však, že 
hodnoty deťom vštepujeme predovšetkým vlastným konaním. 
Ak sú naše slová navyše v súlade s tým, čo robíme, deti tento 
príklad jasne vnímajú. Horšie je, ak hovoríme jedno a robíme 

druhé. Keď si to však uvedomíme, je to parádna lekcia (najmä, 
ak nám rozpor vmetie do očí vlastné dieťa) a opäť to môže byť 
výborná téma na diskusiu. 
 
Ktoré knihy považujete za najdôležitejšie v rámci svojho osob-
ného vývoja? 
V detstve som čítala najmä pre zábavu a pre radosť. Zásadné 
knihy prichádzali až v puberte a na strednej škole. Patrili k nim 
Hellerova Hlava XII, Dostojevského Zločin a trest či Idiot, 
Vonnegutov Bitúnok č. 5 alebo Matka noc, Faulknerov Bľabot 
a bes a Svätyňa, Fitzgeraldov Veľký Gatsby, Burgessov Me-
chanický pomaranč, K majáku a Pani Dallowayová od Virginie 
Woolfovej, útle hutné texty Marguerite Durasovej a mnohé iné. 
Na rozdiel od väčšiny študentov, ja som mala rada aj povinné 
čítanie: mala som Balzacovské obdobie, objavila a zamilovala 
som si Timravu, v štvrtom ročníku gymnázia som už cielene 
chodila do knižnice na knihy, ktoré nám predstavovala naša 
osvietená mladá slovenčinárka. Dodnes objavujem knihy, ktoré 
ma hlboko zasiahnu a ovplyvnia, len už sa to nedeje každý 
týždeň ako kedysi.  

Aká bola vaša obľúbená kniha/knihy v detstve?
Ako dieťa som mala rada trilógiu o sirote Anne od Lucy Maud 
Montgomeryovej, Bruštejnovej trilógiu o dievčatku Šure, dcérke 
židovského lekára v cárskom Rusku, poľské detské detektívky 
Tajomstvo zelenej pečate a Začarovaný dom, Twainovho Toma 
Sawyera, milovala som Pippi Dlhú Pančuchu, neskôr Verneovky 
a bola som známa tým, že obľúbené knihy som bola schopná 
čítať aj dvadsaťkrát, čo si už dnes naozaj nedokážem predstaviť. 
Ale ako učiteľka na VŠMU niekedy púšťam dookola tie isté 
filmy a musím povedať, že pri niektorých je toto opakovanie 
čistou rozkošou.



Daniela Olejníková číta zo svojej obľúbenej knihy 
počas prvého vydania Do slova zaľúbení.



Timea Becková: 
Novinárka Denníku N, čitateľka. V knižnici bola hosťkou 
literárneho sit-downu Do slova zaľúbení, kde čítala zo svojich 
obľúbených kníh. 

Ako podľa vás priviesť deti a mládež k čítaniu a k literatúre?
Podľa mňa je najdôležitejšie začať u seba. Ak radi čítame, tak nás 
dieťa vidí čítať. Ak máme knižnicu, tak je obklopené kniha-
mi a je len otázkou času, kedy ho začnú zaujímať (najprv ako 
predmety na skúmanie). Slovo priviesť znie trochu tak, akoby 
sme chceli do života dieťaťa vložiť nový prvok. Ale podľa mňa 
je dôležité, aby boli knihy vždy blízko a aby neboli cudzím ele-
mentom, ktoré im zrazu chce rodič podstrčiť. Ja by som určite 
založila dieťaťu vlastnú knižnicu už keď je bábätko. Odtiaľ si 
môže vyťahovať knihy kedy chce a nikto ho k tomu nenúti. Stačí 
aj malá krabička, kde sa dajú knihy meniť podľa veku a podľa 
záujmu kľudne až do veku, kým si dieťa nezájde do knižnice a 
vyberie si knihu z celého toho množstva samo od seba. A keď 
deti neradi čítajú, určite im nepomáhajú osnovy v školách, ale 
to je na dlhšiu debatu. Aj tam platí to isté – kým sa budeme o 

knihách baviť direktívne a budeme sa rozprávať len o tom, prečo 
ich podľa nás napísali a akým prínosom sú pre spopoločnosť, 
bude to nuda a ešte aj riadne otravná. Dieťa sa nebude mať 
čo pýtať, lebo na všetko odpovieme a nebude si to musieť ani 
prečítať, lebo mu pokazíme dej. Zabúdame na to najdôležite-
jšie, že knihy majú niečo dávať v prvom rade nám a nie svetu či 
učiteľkám literatúry.

Ako mladých ľudí viesť k spoločenskej zodpovednosti (k váženiu 
si slobody a hodnôt, ktoré si vy vážite)?
Tiež si myslím, že o tom netreba priveľa filozofovať. Dieťa sa 
podľa mňa učí od rodičov najviac vtedy, keď sa nesnažia. Ak 
sú tieto hodnoty prirodzenou súčasťou vášho života a máte 
ich radi, tak by si ich podľa mňa malo bez problémov osvojiť aj 
dieťa, pretože ono má zase rado vás takých, aký ste. Poznám ten 
pocit, keď vám niekto priveľa rozpráva o tom, aký by ste mali 
byť. Aj ten, keď sa vám niekto snaží násilne vštepiť hodnoty, 
ktoré uznáva. To môže viesť k dosť škaredému rozčarovaniu a 
môže to mať opačný efekt.

Ktoré knihy považujete za najdôležitejšie v rámci svojho osob-
ného vývoja? 
Všetky knihy Salingera, špeciálne Franny a Zooey. Vďaka Salin-
gerovi milujem mladosť a deti (nielen vďaka nemu, ale on to tak 
nejako sformuloval) a bojím sa toho, že sa raz stanem zatrp-
knutým dospelákom. Ešte ma ovplyvnil aj Remarque, jeden čas 
som nečítala nič iné, najradšej mám Víťazný oblúk. Potom bolo 
veľmi významné, keď som niekedy v puberte objavila beatnikov. 
Zistila som, že sa dá písať aj žiť inak. Odvtedy je pre mňa veľké 
dobrodružstvo aj to, ako je kniha napísaná, nielen o čom je. 

Aká bola vaša obľúbená kniha/knihy v detstve?
Robinson Crusoe, Pippi Dlhá Pančucha a všetky možné knihy 
o vesmíre



Fero Kiraly:
Hudobník, skladateľ, klavirista, popularizátor vzdelávania detí 
o súčasnej hudbe. V knižnici mal niekoľkokrát svoju hudobnú 
dielňu pre deti s názvom Zvukodrom.

Ako podľa vás priviesť deti a mládež k čítaniu a k literatúre?
Sám málo čítam, ale poznám ten “feelgood” pocit s dobrou 
knižkou. Z mojej hudobno-pedagogickej skúsenosti, ktorá mys-
lím si, je v niečom podobná, pomáhajú tieto parametre:
- Zoznamovanie sa s rôznym typom literatúry a nebáť sa objavo-
vať experimentálne územia. Tam je totiž najviac zábavy.
- tvoriť vlastné texty, komiksy a aj sa s nimi hrať experimentovať
- vzájomná prezentácia – čítanie, alebo dramatizácia obľúbených 
textov
- rozhovory so spisovateľmi, reálnymi ľuďmi, ako priamy kon-
takt môže tiež inšpirovať

- skúsiť zapojiť aj rodičov (najmä takých, ktorým sa tiež nedosta-
lo lásky k literatúre alebo umeniu)
Keď tak nad tým premýšľam, tak asi naj cesta je neoddeľovať 
literatúru, hudbu, tanec, film, lebo však to navzájom zo sebou 
súvisí.  Som teda zástancom cesty, ktorá prepája všetky tieto 
smery, a teda buduje komplexný vzťah k umeniam. 

Ako mladých ľudí viesť k spoločenskej zodpovednosti (k váženiu 
si slobody a hodnôt, ktoré si vy vážite)?
Pracovať s nimi, vytvárať spolu rôzne ‘projekty’ – rozdeľovať 
úlohy, dať im za ne zodpovednosť, rozprávať sa o tom aj v pro-
cese aj podobne. 

Ktoré knihy považujete za najdôležitejšie v rámci svojho osob-
ného vývoja? 
Jidishe Kop, ma celkom dostala.
+ kopa manuálov na kadečo :) 
 
Aká bola vaša obľúbená kniha/knihy v detstve?
Traja pátrači, S dievčiskom sa nehráme, komiksy z ABC (najmä 
tie sci-fi) 



Danka Olejníková: 
Ilustrátorka, výtvarníčka, čitateľka. V knižnici bola hosťkou 
literárneho sit-downu Do slova zaľúbení, kde čítala zo svo-
jich obľúbených kníh. Jej ilustrácia z knihy Liek pre vĺčika je 
motívom je použitý billboardu, ktorý stojí pred Karloveskou 
knižnicou. 

Ako podľa vás priviesť deti a mládež k čítaniu a k literatúre?
Myslím, že inak, než čítať si s deťmi úplne odmala a hlavne aj 
sama veľa čítať, to asi nejde. Knihy treba z políc stále vyťahovať 
do bežného života a to čítanie sa už na nich nejak prirodzene 
nalepí. Deti ani mládež doma zatiaľ nemám, ale až raz budem 
mať, vyskúšam a dám vedieť.

Ako mladých ľudí viesť k spoločenskej zodpovednosti (k váženiu 
si slobody a hodnôt, ktoré si vy vážite)?
Namiesto prednášok o vlastných názoroch trpezlivo počúvať, 
pýtať sa a diskutovať. Ale to je opäť len moja teória, netuším, 

či som už niekedy nejakého mládežníka doviedla k spoločen-
skej zodpovednosti a aj ja som asi len na ceste k nej. V každom 
prípade, dobrá literatúra môže robiť aj toto: rozvíjať a 
„trénovať“ schopnosť vcítiť sa do iného človeka v inej situácii 
a to je len krôčik od lepšieho uvedomovania si seba samého a 
nachádzania nielen svojej slobody a hraníc.
 
Ktoré knihy považujete za najdôležitejšie v rámci svojho osob-
ného vývoja? 
V každom období sa mi objavila nejaká zásadná kniha. Niekde 
na začiatku bola kniha V každom ohni oheň – a potom všet-
ky ďalšie od Julia Cortázara. Potom sa mi dlhé roky vynárali a 
zanárali Neviditeľné mestá Itala Calvina, každý raz zanechali 
niečo iné a vždy ma zaujímali iné mestá, ako predošlý raz. 
Poriadny preplesk bol pre mňa Veľký dom od Nicole Krauss-
ovej. Vždy to však bola súhra viacerých vonkajších okolností a 
vnútorného rozpoloženia, keď mnou kniha poriadne otriasla 
– ako keď zapadne dielik presne na prázdne miesto a spustí sa 
nejaký proces. Ten presný moment sa už pri opätovnom čítaní 
nezopakuje, len si naň spomeniem. 

Aká bola vaša obľúbená kniha/knihy v detstve?
Pippi Dlhá Pančucha, Pištáčik, Rozprávky orlích pier.



Deti na podujatí Noc s Andersenom.



Mária Miklušičáková: 
Mária je kníhkupkyňa, (neviem čo študovala, pridajte), písala 
tiež pre Jablko.sk. Je vášnivou čitateľkou. V knižnici vystúpila v 
rámci programu Do slova zaľúbení.

Ako podľa vás priviesť deti a mládež k čítaniu a k literatúre?
Človek sa úplne najviac naučí zo správania ľudí, ktorým dôveru-
je. Deti si budú čítať, keď budú vidieť čítať si svojich rodičov, keď 
si ich rodičia budú čítať s nimi. Keď o prečítanom budú spolu, 
alebo jeden druhému navzájom hovoriť.

Ako mladých ľudí viesť k spoločenskej zodpovednosti (k váženiu 
si slobody a hodnôt, ktoré si vy vážite)?
Anička, nepoviem ti nič nové. Princíp zostáva úplne rovnaký 
ako pri prvej otázke. Najviac som sa od svojich rodičov naučila 
skrz ich správanie. Kohokoľvek viesť k zodpovednosti môžem 
skrz preberanie svojej zodpovednosti – a zodpovednosť nesiem 

za veci, ktoré považujem za „svoju vec“. Ľudí treba prijímať v 
každom stretnutí, aby mohli nadobúdať pocit, že „ich vec“ sa 
nekončí dvermi ich bytu.

Ktoré knihy považujete za najdôležitejšie v rámci svojho osob-
ného vývoja?
Rozmýšľam, ako rozumieť slovnému spojeniu „osobný vývoj“. 
Ale ide asi o knihy, cez ktoré sa mi aspoň trošku darí priblížiť 
sa, veľmi obmedzene síce, ale chápať skúsenosť druhého. Sú to 
knihy ako To nás zachránilo od Silvestra Krčméryho, Ve čtrnásti 
sám v Osvětimi od Tomáša Radila, Poslušnosť voči autorite 
od Stanleyho Milgrama, Noc Elieho Wiesela. Pri premýšľaní o 
literatúre mi najdôveryhodnejšie otázky kládlo Postmoderno 
vysvětlované dětem od Jeana Francisa Lyotarda, Trilógia od Jona 
Fosseho alebo Muž, který spí od Georgesa Pereca.

Aká bola vaša obľúbená kniha/knihy v detstve?
Čím ďalej čas plynie, stále menej sa viem rozpamätať na čokoľvek 
z minulosti, poriadne sa mi zahmlieva. Najviac sa mi však do 
pamäti zapísali Andersenove rozprávky, ako nám ich čítal otec a 
rozprávky Oskara Wilda z knihy Šťastný princ. Tie ma zakliali. 
Šťastný princ mohol byť ale kľúčový sčasti aj preto, lebo už jest-
vovalo isté množstvo iných kníh, ktoré utvárali tie dvere.



Stanka Harkotová: 
Stanislava Harkotová je reportérkou internetového portálu ak-
tuálne.sk, kde sa venuje zdravotníctvu, školstvu a menšinovým 
otázkam. Je tiež držiteľkou Novinárskej ceny. V uplynulých 
rokoch sa venovala aj zahraničnej žurnalistike, navštívila nie-
koľko miest vojnových konfliktov. V knižnici mala prednášku 
v rámci programu Mosul na vlastnej koži.

Ako podľa vás priviesť deti a mládež k čítaniu a k literatúre?
Cez vzory. Ja som vyrastala v prostredí, kde bolo čítanie kníh 
úplne bežnou súčasťou trávenia voľného času. U nás sa čítalo 
pred spaním, knihy sa pribaľovali na výlety. Knihy skrátka 
„patrili k nám“. Pravidelne som vídavala čítať mamu, babička 
mala vždy niekde po ruke minimálne modlitebnú knižku, tety, 
so sesternicami sme prázdniny trávili tým, že sme si po večeroch 
rozprávali obsahy z kníh, ktoré sme čítali. U nás v rodine to ale 
nikdy nebolo o tom, že „treba čítať“, „musíš čítať“ a podobne. 
Knihy nás skrátka bavili.

Ako mladých ľudí viesť k spoločenskej zodpovednosti (k váženiu 
si slobody a hodnôt, ktoré si vy vážite)?
Opäť – vzormi. Podľa mňa je mimoriadne cenné, keď má dnes 
mladý človek v okolí dospelých, ktorí v ňom vedia podpor-
ovať ideály. Nemusia to byť nutne len rodičia alebo učitelia. 
Ktorýkoľvek dospelý, ktorý je v kontakte s mladými ľuďmi, 
môže „byť vzorom“ a ukazovať, čo znamená súcit, spravodlivosť, 
empatia a tak ďalej. Podľa mňa je to normálna súčasť života. Do-
spelý, ktorý si neuvedomuje, že formuje svojím správaním svoje 
okolie, je podľa mňa riadne nezodpovedný dospelý.

Ktoré knihy považujete za najdôležitejšie v rámci svojho osob-
ného vývoja? 
U mňa sú to – a vlastne vždy boli – najmä reportážne knihy. 
Doteraz si pamätám, ako som po večeroch v prvom ročníku na 
vysokej škole prácne prekladala knihu od Anny Politkovskej 
Dirty War a vravela si, aké ohromujúce je preniknúť do náročnej 
témy nielen odborne, ale aj ľudsky. Reportážna literatúra má 
práve kvôli tomuto rozmeru baví dodnes a mám pocit, že už 
vlastne nečítam nič iné – len knihy, ktoré opisujú reálne udalosti 
a reálnych ľudí.

Aká bola vaša obľúbená kniha/knihy v detstve?
aVšetky rozprávky, aj kvôli krásnym ilustráciám. Ale keď si teraz 
tak spomínam, tak od istého veku som dokázala hodiny tráviť 
nad tromi encyklopédiami – jednu mi mama požičala z práce a 
bola to encyklopédia ľudského tela, tie ďalšie dve encyklopédie 
som dostala ako darček a boli o vesmíre.



Zvukodrom



Daniel Salontay:
 
Hudobník, skupina Longital. Žije v Karlovej Vsi. V knižnici bol 
hosťom literárneho sit-downu Do slova zaľúbení, kde čítal zo 
svojich obľúbených kníh. 
 
Ako podľa vás priviesť deti a mládež k čítaniu a k literatúre?
Nemám deti, ale myslím si, že knihami, ktoré podporujú fantá-
ziu do 6 rokov, kým deti majú ešte otvorený dekel a knihy nie sú 
ešte povinnosťou a čítanie predmetom hodnotenia. U mládeže 
by mohol zafungovať moment spomalenia, ktorý prináša záži-
tok čítania, to je pri knihách jedinečné, všetky ostatné médiá a 
vnemy skôr aktivizujú. Ukázať mladým ľuďom vo formatívnom 
veku tento psychologický účinok, pomalosť ako ctnosť a návod 
na vyvažovanie psychiky, ktorá dostáva dosť zabrať v súčasnom 
informačnom presýtení.

Ako mladých ľudí viesť k spoločenskej zodpovednosti (k váženiu 
si slobody a hodnôt, ktoré si vy vážite)?
Osobným príkladom... a nesklamať.
 
Ktoré knihy považujete za najdôležitejšie v rámci svojho osob-
ného vývoja? 
Všetko od autorov: Hermann Hesse, Richard Bach, Antoine 
de Saint-Exupéry, William Saroyan , okrem toho odborná 
literatúra v oblasti matematiky, neskôr hudby, zvuku a zvukovej 
techniky. Veľa obrazovej literatúry z výtvarného umenia. 
 
Aká bola vaša obľúbená kniha/knihy v detstve?
Orlie pero – indiánske rozprávky.



Rudy Rus:
 
Čitateľ a rozhlasový moderátor relácie Headbanger_FM na 
Rádiu_FM. V knižnici bol hosťom literárneho sit-downu Do 
slova zaľúbení, kde čítal zo svojich obľúbených kníh. 
 
Ako podľa vás priviesť deti a mládež k čítaniu a k literatúre?
Jedine vzorom. Rodičia, spolužiaci, ľudia v najbližšom okolí 
musia čítať a ak je to dostatočne „cool“, pridajú sa ostatní. Len 
vo výnimočných prípadoch ide jedinec proti prúdu a číta, keď 
ostatní okolo neho o knihách nič nevedia a nechcú vedieť.
 
Ako mladých ľudí viesť k spoločenskej zodpovednosti?
Ľudia sa v zásade chcú mať dobre. Nesúvisí to podľa všetkého 
s uvedomovaním si vyšších hodnôt ako sloboda a spoločenská 
zodpovednosť. Ak je človek súčasťou nejakej skupiny, kolek-
tívu, záujmového celku, je výrazne väčšia šanca, že nepodľahne 
vplyvom, ktoré vedú práve k potláčaniu slobody a liberálnych 
hodnôt.
 
Ktoré knihy považujete za najdôležitejšie v rámci svojho osob-
ného vývoja? 
Henry Rollins – Blues černého kafe
slovenská literatúra od Slobodu, Mitanu, Pišťanka...

Aká bola vaša obľúbená kniha/knihy v detstve?
Bohovia a hrdinovia antických bájí od Zamarovského a predtým 
asi Pavol Dobšinský, Traja pátrači, Z rozprávky do rozprávky, 
Karl May... a veľa iných.



Prezident Lourajder - Prvý hip-hopový koncert v Karloveskej knižnici.



Cestovanie v čase
aké udalosti sa v knižnici stali v roku 2017

a ako sme na ne pozývali ľudí

Stroon hrá v Karloveskej knižnici 
+  Slová: Balko

13. december
Stálica slovenskej elektronickej scény Stroon vystúpi u nás ako posledný hosť 
série koncertov v roku 2017.  Stroon sa ako multiinštrumentalista, skladateľ 
a elektronický producent pohybuje na scéne už pomerne dlho. Priniesol už 
takmer desiatku pozoruhodných hudobných nosičov a jeho aktuálny album 
Solar preludes bol nominovaný na Radio_Head Awards.

Splnený zem v Karloveskej knižnici / Burlas Zagar Karvaš
30. november

Martin Burlas a jeho najnovšia kapela zahrajú špeciálny koncert v knižnici. 
Bude to epochálne. Bude to v oddelení beletrie pre dospelých. 

Revolúcia v knižnici
22. november

Štefan Hríb príde porozprávať o 17. novembri do Karloveskej knižnice. Ako to 
bolo a ako to prežíval. 

Úplne súčasné slovenské umenie
20. november

Prednáška o úplne súčasnom slovenskom umení.  Odprednáša ju Vlado 
Malast, ktorý pracuje v Galerii mesta Bratislava.

 
Zero Waste prednáška s Ivanou Maleš

8. november
Ivana Maleš, zakladateľka blogu Nezmar nám príde porozprávať o tom, ako sa 
dá robiť čokoľvek vždy o trochu viac bez odpadu.  Nezmar je blog o zodpoved-
nom spôsobe života. O tom, ako svoje životné prostredie chrániť a ako ho čo 

najmenej negatívne ovplyvňovať pri každodenných činnostiach. O tom, že je 
možné žiť v meste, mať dom, auto, prácu, cestovať, pekne sa obliekať a pritom 
sa šetrne správať k životnému prostrediu.

Druhý komiksový workshop
25. október

Je tu Druhý komiksový workshop. Pozývame vás spolu so skupinou Pomimo 
Workshopy na komiksový workshop. Svoje obľúbené príbehy a rozprávky si 
spoločne s komiksovými lektormi pretvoríte do podoby krátkych komiksov a 
ilustrácií. Počas workshopu si taktiež niečo povieme o tom, čo to ten komiks 
vlastne je komikse a aké rôzne druhy komiksu poznáme. Počas workshopu si 
vyskúšate rôzne kreatívne metódy tvorby komiksov a širokú škálu výtvarných 
materiálov.

Zastavme korupciu v knižnici
18. október

Pavel Sibyla a Klára Bernátová z Nadácie Zastavme korupciu v otvorenom 
dialógu o korupcii, ktorá sa týka každého z nás.



Do slova zaľúbení č. 3
12. október

“Povedz mi čo čítaš a ja Ti poviem, že Ťa ľúbim”. Tretia časť literárneho sit-
downu Do slova zaľubení, bude v Karloveskej knižnici vo štvrtok 12. októbra 
o 19:00. Akože je to v skutočnosti tak, že minule to bolo úplne iné, ako 
predminule. Predminule dosť depka a mordor a minule dosť humor a smiech. 
V oboch prípadoch super. Sme zvedaví, čo nás čaká teraz. 
Z minulého eventu kopírujem tento popisok: “Je to formát, pri ktorom 
účinkujúci rozpráva o knihách, pre ktoré má nadšenie a číta z nich. Zväčša 
tieto knihy spája téma, autor, žáner alebo forma. Môže to byť napríklad jedna 
kniha a z nej viac prečítaných strán alebo desať kníh a z nich prečítaných z 
každej jedna veta. Je to na konkrétnom človeku, ako si to vymyslí. Najdôležite-
jšie je, aby bol pre tieto slová nadchnutý, aby bol do slova zaľúbený.”
Čítať budú tramtarara: Pavlína Morháčová - grafička pekného knihového a 
iného všetkého možného, Timea Becková - novinárka Nkových novín, Peter 
Zajac - literárny vedec a publicista, Archívny chlapec - pesničkový chlapec 
Váženej pani

Mosul na vlastnej koži - slovenskí reportéri v Iraku
11. október

Dvaja reportéri Stanislava Harkotová a Juraj Mravec prídu do Karloveskej 
knižnice porozprávať o tom, ako sa žije a nežije v irackom Mosule. Poroz-
právajú, čo ich vedie k tomu, aby sa vydali na takto nebezpečné miesto. 
Ukážu fotografie a pustia videa, ktoré na týchto miestach vytvorili. Stanislava 
Harkotová je reportérka spravodajského portálu Aktuality.sk. Juraj Mravec je 
fotograf a kameraman na volnej nohe, v Iraku strávil skoro rok. 

Prezident Lourajder v Karloveskej knižnici
5. október

Legendárny enfant terrible slovenského hiphopu sa zjavi u nás v knižnici v 
rámci nášho koncertného cyklu. Predství celkom nový materiál a podla jeho 
vlastných slov, bude vystúpenie v našom priestore špeciálne vo viacerých smer-
och.  Tešíme sa na rappovú premiéru Karloveskej knižnice. Buďte pri tom.

Do slova zaľúbení č. 2
14. september

V Karloveskej knižnici organizujeme 14.septembra o 19:00 druhú časť 
literárneho sit-downu s názvom Do slova zaľúbení. Je to formát, pri ktorom 
účinkujúci rozpráva o knihách, pre ktoré má nadšenie a číta z nich. Zväčša 
tieto knihy spája téma, autor, žáner alebo forma. Môže to byť napríklad jedna 
kniha a z nej viac prečítaných strán alebo desať kníh a z nich prečítaných z 
každej jedna veta. Je to na konkrétnom človeku, ako si to vymyslí. Najdôležite-
jšie je, aby bol pre tieto slová nadchnutý, aby bol do slova zaľúbený. Tentokrát 
vystúpi šesť hostí. Mária Miklušičáková - tvorí Jablko.sk, Eva Surovková 
- insitná psychlogička so slabosťou pre verejné politiky, Daniel Salontay - 
hudobník (Longital), Erik Binder - maliar, Pavol Rankov - spisovateľ a Vlado 
Janček - básnik 

Brigáda v knižnici Vol. 2.
4. august

Konečne sa v Karloveskej knižnici dostávame k výmene koberca. Potrebujeme 
ale pomoc pri príprave a premiestňovaní väčšieho počtu kníh, aby firma cez 
víkend mohla nastúpiť. Preto budeme vďační každému, kto prídete pomôcť 
hocikedy v priebehu piatku 4.8. od 9:00 do poobedia asi 16:00. Bez vás to 
nedáme.



Letný Festival Čítania Deťom 2. - zrušený pre teplo
3. august

Letný Festival Čítania Deťom
13. júl 

V Karloveskj knižnici veríme, že knihy sú aj pre tých, ktorí ešte nevedia čítať. 
13.júla sa na námestíčku pred Karloveskou knižnicou (Jurigovo námestie - 
nadchod) stretneme, aby sme čítali deťom (4-XY). Pozvite známych s deťmi, 
budeme mať aj limonády a pohodlné sedenie. Čítať budú všeliaki zaujímaví 
ľudia. 9:30 Martina Kotláriková, 10:00 Bebe, 10:30 Nina reháková, 14:00 Vlado 
Janček (to bude špeci!), 14:30 Verona Michalova, 15:00 Hana Arnold, 15:30 
Anna Kratochvílová

Presádzačka, montovačka
a iné krásne činnosti

3. júl
V pondelok večer po robote, z iniciatívy Fero Kiraly a Eva Vozarova presadíme 
a ošetríme zbierku izbových rastlín v Karloveskej knižnici. Všetko potrebné 
zabezpečíme. Eva Vozárová: “Karloveská knižničná zeleň je fakt krásna, ale 
má odžité bez podpory človeka asi tak toľko, čo knižnica sama. Všimli sme 
si, keď sme Ferkovi pred pár týžňami vyrábali “stage” na koncert. Kde lepšie 
otvoriť letné prázdniny, ako v prírode? (Aj keď indoor, ok:) Odhadujeme, že 
do dvoch hodín to bude hotovo. Čím viac rúk, tým prv. Kto sa nerád hrabe v 
hline, Tomáš avizuje, že tomu sa možno ujdú aj iné pútavé činnosti, aké si len 
tak niekde nevyskúšate:) Po brigáde môžeme ísť na vínko do neďalekej vinárne 
alebo na pivko do Twaina. Tak poď, lebo toto len tak nezažiješ!”

Do slova zaľúbení
21. jún

Čítačka v krátkych častiach, kde vybraní hostia čítanú zo svojich obľúbených 
kníh na svoje obľúbené témy. Nadšenci čítajú o tom čo ich nadchýňa. Poetka 
Mária Ferenčuhová,  ilustrátorka Daniela Olejníková, Rudi Rus a Maja 
Hriešik z Rádia FM, vedec Martin Mojžiš, hudbykupec Demeter Adamčák, 
ekonóm Richard Ďurana. Pri čítaní často nie je možné zdieľať svoj čitateľský 
zážitok s ostatnými. Preto sme v Karloveskej knižnici vymysleli nový formát, 
kde sa dozviete, kto čo má rád na akej knihe a prečo. Prečíta vám krátko svoje 
najobľúbenejšie pasáže ever. 

Philip Glass ~ Dances, 
Fero Király ~ electric organ

8. jún
V rámci série koncertov Akustická knižnica tentokrát prinášame vystúpenie 
Fera Királya výnimočného interpréta hudby súčasného skladateľa Philipa 
Glassa. Jeho Tance (Dance #02, Dance #04) budete môcť počuť v našej útulnej 
Karloveskej knižnici.

Dunajské duny 2017
20. máj

Karloveská knižnica vyhlasuje pri príležitosti svojho 60. výročia literárnu 
poviedkovú súťaž Dunajské duny 2016! Prihlásiť sa môžu v dvoch kategóriách 
stredoškolskí študenti a žiaci základných škôl zaslaním textu (v rozsahu 
maximálne 5 normostrán) na adresu kniznica@karlovaves.sk s predmetom: 
DUNY_stredná škola alebo DUNY_základná škola. TÉMA: Krížom krážom 
cez Karlovku.



Vlčie hory - premietanie a diskusia o lesoochranárstve
11. máj

Pozývame vás na stretnutie s kľúčovými postavami slovenského le-
soochranárstva a premietanie filmu Vlčie hory s diskusiou. Podujatie sa 
uskutoční sa doobeda ako kombinovaná verejno-školská akcia, prítomní budú 
aj stredoškolskí študenti. Tešíme sa na vás!

Prvý Sobotný Komiksový Workshop
29. apríl 2017

Je tu Prvý Sobotný Komixový Workshop u nás v Karloveskej knižnici. POzý-
vame vás spolu so skupinou Pomimo Worshopy na komiksový workshop. 
Svoje obľúbené príbehy a rozprávky si spoločne s komiksovými lektormi pret-
voríte do podoby krátkych komiksov a ilustrácií. Počas workshopu si taktiež 
niečo povieme o tom, čo to ten komiks vlastne je komikse a aké rôzne druhy 
komiksu poznáme. Počas workshopu si vyskúšate rôzne kreatívne metódy 
tvorby komiksov a širokú škálu výtvarných materiálov. Workshopy Pomimo 
je skupina štyroch mladých výtvarníkov, ktorá organizuje výtvarné kurzy pre 
širokú verejnosť. Každý z lektorov sa špecializuje na inú disciplínu výtvarného 
umenia, čo umožňuje návštevníkov kurzu vyskúšať široké spektrum výt-
varných prístupov, techník a materiálov. Výhodou Pomimo Workshopov je 
individuálny prístup ku každému uchádzačovi. Spoločne taktiež spolupracujú 
na komiksovom zborníku Pomimo. 

Byť V Ne-byte/ Byt vlka #2
28. apríl 2017

Téma bytu vlka #2: čiara, priamka, priamosť, úprimnosť, skutočnosť.

Modré hory čítajú a recitujú spamäti
v Karloveskej knižnici

23. marec 2017
Modré hory vám prinášajú slovné hody: Prečítajú, prednesú zo svojej knižky 
Dobré Slohy. V Karloveskej knižnici. Bene a Lyrik sú rapperské duo Modré 
hory. Vydali niekoľko úspešných CD. Juraj Kušnierik ich vyhlásil za básnikov, 
mnohí o nich hovoria ako o vizionároch žánru a teraz majú aj vlastnú knihu. 
Pozývame vás na jej čítanie v našej knižnici.

Frank Winter hrá naživo
v Karloveskej knižnici

16. marec 2017
Koncert anglického pesničkára Andrew Hillarda aka Frank Winter v Kar-
loveskej knižnici. Zahrá úplne nové piesne, aj skladby zo svojho ostatného 
albumu An Echo Flies.

Alt-Poľsko v Knižnici koncert LLS
& Accomplice Affair

8. marec 2017
V Karloveskej knižnici sa na svojej šnúre zastavia a vystúpia dva elektronické 
projekty z Poľska: Limited Liability Sounds a Accomplice Affair. LLS je akým-
si protestom proti zacházeaniu s hlukom ako fenoménom, ktorý si nezaslúži 
termín ako hudobní žáer. Mankowski vždy tvrdil, že hluk má rovnaké práva 
jako mlčanie. 



Pavol Rankov v Karloveskej knižnici
27. február 2017

Práve sme dotelefonovali s Pavlom Rankovom, povedal že bude čítať aj z 
dosiaľ nevydaných (a nevídaných) textov. Tešíme sa na pondelkový večer s ním 
a s vami. Prinášame vám do Karloveskej knižnice čítanie Pavla Rankova. 
Uskutoční sa v rámci projektu Živý Bič v spolupráci s Anasoft litera.

Ako žijem s autizmom
23. február 2017

Rozprávanie (sa) o každodennom živote z úplne nečakanej perspektívy. Poroz-
právajú vám o sebe ľudia, ktorí to majú s pre nás bežným fungovaním ťažšie, 
no predsa bojujú.  Hostia: Matúš Mikle a Andrea Hlásna. Podujatie je určené 
najmä deťom a mladým, ale uvítame radi úplne každého. V prípade záujmu je 
možné akciu zopakovať poobede. O podrobnostiach vás budeme informovať.

Fašizmus v nás
18. január. 2017

22,7 percenta prvovoličov volilo v posledných parlamentných voľbách krajnú 
pravicu. Je nacionalizmus mainstream? Čo sa zdá mladým ľudom na Slov-
ensku atraktívne na Kotlebovi a jeho strane? Prečo sa vracajú do spoločnosti 
názory, ktoré priviedli do záhuby milióny ľudí? Ako funguje fašizmus vo 
virtuálnom priestore? Čo treba zmeniť v spoločnosti, aby sa výsledky volieb 
nezopakovali? O tejto téme vás pozývame diskutovať s dvoma ľudmi, ktorí 
považujú tento problém za veľmi dôležitý.  Jedným z nich je Ján Benčík, ktorý 
sa venuje mapovaniu prejavov extrémizmu vo virtuálnom priestore. Za svoje 
aktivity získal ocenenie Biela vrana 2016. Druhým je Robert Kirchhoff, režisér 
a dokumentarista, ktorý natočil viacero úspešných filmov (Kauza Cervanová, 
Para nad riekou). Jeho najnovším filmom je snímka Diera v hlave, ktorá mapu-
je tému rómskeho holokaustu v Európe.

Archívny Chlapec hrá svoje nové piesne 
v Karloveskej knižnici

16. december 2016
Archívny Chlapec odohrá svoj celkom nový pesničkový materiál na výni-
močnom koncerte v priestore Karloveskej knižnice. Tam kde bývalo spravidla 
ticho, bude výnimočne zvuk.  A tam kde sa spravidla čítalo, bude sa výni-
močne spievať. Akustická knižnica.



Náš billboard



Erik Binder počas svojho čítania / vystúpenia v programe Do slova zaľúbení.

Čo pripravujeme 
v roku 2018:

21.2. 19:30 Katarína Máliková Sólo (koncert)
Koncert speváčky, skladateľky a pesničkárky Kataríny Málikovej, viacnásobnej 
držiteľky ceny Radio_Head Awards. Vystúpi sólo a prinesie celkom nový 
premiérový hudobný materiál.

28.2. 19:00 Daniel Pastirčák číta v Karloveskej knižnici
Čítanie z najnovších kníh spisovateľa, výtvarníka a teológa Daniela Pastirčáka. 

21.3. 19:30 Samčo Brat Dážďoviek & Verejné deti (koncert)
Koncert enfant terrible československej alternatívnej scény. Podivné 
pesničkárstvo najhrubšieho zrna. Powered by Varovec Prodakšns.

18.4. 19:30 Isama Zing (koncert)
Elektronický hudobný projekt Pjoniho s vizuálmi Miše Chmeličkovej. Ambi-
entná experimentálna elektronika v Karloveskej knižnici. Bude to hlasné!

Viac informácií a konkrétne dátumy zverejníme už čoskoro.

V roku 2018 bude prebiehať projekt Ilustročítačky, ktorý sme vymysleli spolu 
s Asociáciou ilustrátorov Slovenska. Bude to séria sobotných workshopov s 
najlepšími súčasnými slovenskými ilustrátormi. 

Tiež budeme organizovať exkurzie materských škôl spojené s čítaním pre 
predškolákov. Budeme radi, keď sa zapojíte do dobrovoľníckeho čítania 
deťom.
 

Ak sa chcete dozvedieť viac, sledujte náš Facebook
(www.facebook.com/kniznicakarlovka).



Šalabachter
2017

texty napísali: 
Tomáš Prištiak, 

Anna Kratochvílová 
a Eva Surovková

jazyková korektúra: 
Luďka Kratochvílová 

šlabachter graficky navrhol a zalomil: 
Jakub Kratochvíl 

fotografie vytvorili: 
Tomáš Prištiak, Jakub Kratochvíl, 
Mária Miklušičáková a Mišenka 

veľké poďakovanie patrí 
našim knihovíčkam Milke Müllerovej a Jane Santorisovej 

Eve Surovkovej a Lenke Nemcovej z miestneho úradu Karlova Ves
a všektým nadšencom pre tuto myšlienku

kniznica@karlovaves.sk
karloveskakniznica.sk



V knižnici má byť ticho. Jedno z na-
jvýraznejších upozornení v takýchto 
inštitúciách. My sme sa rozhodli
pre opak, pretože radi skúšame nové veci.

Do knižnice chodí veľa ľudí a to je aj 
príležitosť prinášať im zaujímave témy. 
Prácou v knižnici sa nám otvorila možnosť 
zdieľať s ľuďmi názory, komunikovať 
s nimi o zásadných veciach nekompro-
misne, otvorene a na nezávislej pôde.  
 
Začali sme robiť napríklad čitačky pre 
škôlkarov a vymysleli sme celý projekt pre 
deti a študentov, ktorý sme postavili na 
myšlienke priniesť sem špičkových ľudí 
z najrôznejších oblastí. 
 
V tejto knižôčke sa dozviete ako vyzeral 
náš rok 2017 a veľa zaujímavého od našich 
minuloročných hostí.   


