Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen
apríla 2014
pripravuje bohatý
slovenských knižníc.

v dňoch 31. marca – 4.
program v rámci Týždňa

Týždeň slovenských knižníc (31.marec – 6. apríl 2014) nesie
motto „Knižnice pre všetkých“. Vyhlasovateľmi 15. ročníka sú
Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov
a knižníc.
Základným cieľom podujatí v tomto týždni je
pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne, vzdelávacie a
informačné inštitúcie. Knižnice sú
životaschopné a moderné
ustanovizne prezentujúce svoj podiel na spoločenskom rozvoji
aj v období moderného vnímania sveta. Knižnice vo všeobecnosti
aj
napriek
množstvu
problémov
a
nedostatku
finančných
prostriedkov, chcú a vedia ponúknuť veľa zaujímavého, nového,
poučného i zábavného. Množstvo podujatí pre čitateľov a širokú
verejnosť počas
Týždňa slovenských knižníc zahŕňa aktivity
pre rôzne vekové kategórie a komunity ľudí. Tento rok sú to
najmä
besedy
a stretnutia
so
slovenskými literárnymi
osobnosťami a už tradičné ocenenie najaktívnejších detských
čitateľov
na
podujatí
Kráľ
detských
čitateľov
a Noc
s Andersenom – zábavný večer a noc pre deti, ktorým bude
Týždeň slovenských knižníc ukončený.
31.3. – 4.4.2014 počas celého Týždňa slovenských knižníc
umožní knižnica čitateľom vrátenie dlhodobo vypožičaných kníh
bez zaplatenia sankčných poplatkov.
V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen sa 31. marca 2014
o 9.00 hod. uskutoční beseda pre žiakov základných škôl so
spisovateľom Valentínom Šefčíkom o jeho tvorbe pre deti
a mládež a o tom, ako vzniká kniha.
Valentín Šefčík vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity P.
J. Šafárika v Prešove. Od roku 1996 je riaditeľom Základnej
školy v Bertotovciach. Narodil sa v Levoči, ale žije a tvorí v
Prešove. Jeho tvorba spočíva v jemnej a hravej poézií určenej
mladým čitateľom. Sú to reflexívne a náladové momentky
dotýkajúce sa vecí, ľudí, okamihov života, hodnôt, prírody.
Je autorom kníh: Basta fidli, Kniha na vydaj, Kamienky pri
ceste. Šefčík sa napája zo zdrojov vlastnej pamäti detstva
a zároveň nazerá na svet zo zorného uhla, aký je blízky deťom
tesne predpubertálneho a ranopubertálneho veku. Je to teda
poézia určená tej kategórii mladých čitateľov, pre ktorú sa
dnes pôvodná poézia takmer nepíše.
V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen sa 1. apríla 2014
o 11.00 hod. uskutoční stretnutie stredoškolákov s významným
slovenským spisovateľom a pedagógom Antonom Laučekom.
Doc.
PaedDr.
v Ružomberku.

Anton
Lauček,
PhD.
Pôsobil
ako
učiteľ

sa
na

narodil
7.4.1950
základnej
škole,

vychovávateľ v domove mládeže, dlhú dobu bol
pedagógom na
Katolíckej univerzite v Ružomberku. V súčasnosti pedagogicky
pôsobí na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity
v Žiline, kde vyučuje teóriu a dejiny literatúry a teóriu
a dejiny žurnalistiky. Anton Lauček je autorom knihy poviedok
Zelená modrá (1982), kníh noviel Pierko iba ľahúčko prichytené
(1987) a Opušťák (1989), historickej prózy Cez utrpenie
(1997), románu pre mládež Pušky v hrnci, granáty v kredenci
(1993).
Podľa
jeho
scenára
sa
zrealizovala
televízna
inscenácia pre mládež Benedikt (1976). Je autorom Stručnej
príručky nemčiny pre turistov (1992). Po r. 2000 sa viac
venoval literárnohistorickému výskumu, čo dokumentujú učebnice
Autori katolíckej moderny – život a prehľad tvorby (1999) a
syntetická
práca
Katolícka
moderna
(2003),
monografia
Slovenská literatúra pre deti a mládež v devaťdesiatych rokoch
a
na
začiatku
milénia
(2004), knihy
Výrobný
román
(2004), Schéma a dogma v literatúre (2006). Biografiu biskupa
J. Vojtaššáka priblížil v publikácii Anjelom svojim prikážem o
tebe (2000). Autor románu Keď lastovičky nemôžu lietať (2006)
a románu o životných osudoch A. Hlinku Andrej (2007).
V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen sa 1. apríla 2014
o 16.00 hod. uskutoční beseda Juraj Červenák o fantasy...
Juraj
Červenák
(pseudonymy):
Thorleif
Larssen,
George
Callahan) sa narodil 16. júna 1974 v Žiari nad Hronom,
vyrastal
a
žije
v Banskej
Štiavnici.
Prešiel
rôznymi
zamestnaniami.
Patrí
medzi
malý
počet
literárnych
profesionálov
na
Slovensku,
píše
beletriu,
ako
aj
populárnovedné články. Z komerčných dôvodov vyšla prevažná
časť tvorby tohto autora v českom jazyku v Českej republike.
Knižný debut v materčine absolvoval roku 2009. Išlo o román
Černokňažník: Vládca vlkov, vydaný v žilinskom vydavateľstve
Artis Omnis. Kým v cykle o černokňažníkovi je historickosť
zatláčaná do pozadia nadprirodzeným a fantastikou, v sérii
nazvanej Dobrodružstvá kapitána Báthoryho hrajú dejiny väčšiu
úlohu.
Autor
v podstate
absolvoval
žánrový
posun
od
historickej
fantasy
k historickému
románu
s prvkami
nadprirodzena. V kontexte slovenskej literatúry predstavuje
Červenák momentálne najvýraznejšieho predstaviteľa žánrov
hrdinskej
a historickej
fantasy
s presahom
k historickodobrodružnému románu.
S poviedkou Krvavý oheň, biely oheň z cyklu o Čiernom Roganovi
vyhral v roku 1999 súťaž O najlepšiu fantasy a získal titul
Nositeľ meča. V roku 2003 získal na Istrocone cenu Istron za
najlepšiu poviedku roka Z posvätnej vody zrodená (próza z
cyklu o Roganovi) a vyhral aj v poviedkovej súťaži Raketa,
hodnotenej čitateľmi Fantázie (poviedka z čias protitureckých
bojov Hrdlorez).

2. apríla 2014 o 9.00 hod. sa na Oddelení literatúry pre deti
a mládež
Krajskej
knižnice
Ľ.
Štúra,
Zvolen
uskutoční
Korunovácia Kráľa detských čitateľov, čo je každoročné
ocenenie troch najaktívnejších detských čitateľov knižnice
z predchádzajúceho roka.
Krajská
knižnica
už
niekoľko
rokov
každoročne
oceňuje
najusilovnejších detských čitateľov. Kritériom sa stal počet
absenčne vypožičaných kníh z knižnice v predchádzajúcom roku,
časté návštevy knižnice, ale aj schopnosti osobne prezentovať
prečítanú literatúru, svoju školu či mesto. Korunovácia bude
prebiehať na oddelení detskej literatúry za prítomnosti
žiackeho obecenstva a miestnych médií. Kráľ detských čitateľov
na rok 2014 symbolicky preberie vládnutie nad rozprávkovou
krajinou kníh, zloží sľub vernosti a spravodlivého vládnutia
až do obdobia vyhlásenia nového kráľa detských čitateľov. Ceny
pre najaktívnejších čitateľov daroval knižný veľkoobchod Ikar,
s.r.o.
V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen sa 3. apríla 2014
o 16.00 hod. uskutoční prezentácia mladej slovenskej autorky
Kristíny Falťanovej, ktorej zatiaľ prvý román vyšiel pod
názvom Modlitba za hriech.
Kristína Falťanová (1984) sa narodila v Žiari nad Hronom, kde
dodnes žije. Písanie bolo vždy súčasťou jej života. Profesijne
sa mu začala venovať v roku 2007 v lokálnych médiách. Neskôr
sa presťahovala do Bratislavy, kde pracovala ako redaktorka v
šoubizovom časopise. Po dvoch rokoch ju túžba po rodinnom
živote priviedla späť do rodného mesta. Uplatnenie našla ako
televízna redaktorka, príležitostná scenáristka a moderátorka.
Svoje okolie úspešne presviedčala, že prvú knihu napíše na
materskej dovolenke, keď bude mať čas a čistú myseľ. Ani
jedno,
ani
druhé
síce
nemala,
no
popri
pracovných
povinnostiach a starostlivosti o syna si svoju túžbu a záväzok
splnila. Námet na knihu Modlitba za hriech čerpala z vlastného
života, no i zo starostí a z radostí ľudí okolo seba. Je
možné, že v jej románe na povrch vypláva nejedno tajomstvo...

V Krajskej knižnici Ľ. Štúra, Zvolen sa v čase od piatku
4.
apríla 2014 o 18.0 hod. do soboty rána 5. apríla 2014,
uskutoční
podujatie
medzinárodného
významu,
zamerané
na
podporu detského čítania „Noc s Andersenom“.
Podujatie
„Noc
s Andersenom“
sa
každoročne
organizuje
v knižniciach
a školách
mnohých
krajín.
Je
oslavou
Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorý sa slávi vždy 2.
apríla na výročie narodenia H. CH. Andersena a na Slovensku ho
koordinuje
Spolok
slovenských
knihovníkov
a knižníc.
Partnermi sú Rádio Slovensko a Vydavateľstvo Slovart.
V
krajskej knižnici prenocuje v túto noc okolo 30 detí z dvoch
základných škôl(ZŠ Námestie Mládeže Zvolen a ZŠ J. Alexyho
Zvolen). Pre
deti je pripravené množstvo prekvapení –
vychádzka
večerným
mestom,
dramatizácia
Andersenovej
rozprávky, program mládežníckej folklórnej skupiny z Očovej,
čítanie rozprávok, tvorivé dielne a hry. Podujatie osobne
podporí Katarína Marsovszka liečivými príbehmi a tvorivými
dielňami enkaustiky. Podujatie sponzorsky podporili McDonald‘s
vo Zvolene a TESCO extra vo Zvolene.

