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Po druhýkrát sa konal v Pezinku
Etnofestival. Aj keď je to podujatie
veľmi mladé, nadobudlo už veľké
rozmery a obrovský ú spech. V tomto
roku ho navš tívilo okolo tisíc návš tevníkov.
Organizátori sa snažili nadviazať
na dramaturgiu prvého ročníka, ktorá
pozostávala zo š tyroch sekcií - filmovej, audiovizuálnej, hudobnej a výstavnej.
- Oproti vlaňajšku sa ná m podarilo
program výraznejšie vyprofilovať. Bol
lepší výber filmov. Vyberali sme zo
stovky snímok s etnickou té matikou.
Zamerali sme sa na bežný život jednotlivca z určité ho etnika, cez jeho
problé my, životné radosti i strasti
sme sa snažili pochopiť problé my
celé ho etnika," - povedal nám prezi-

dent občianskeho združenia P.R.D.
Rasťo Kuttner.
V rámci filmovej sekcie videli diváci
filmy Biely farmá r, čierna zem - o
živote v Južnej Afrike, Já noš a
banda žobrá kov - o rumunskom Rómovi, Neprežité spomienky - o nezmyselnej čiare, ktorá rozdeľuje obyvateľov na Cypre a Osadníci - o príbehu jedného Palestínčana a Izraelčana, v konflikte, ktorý prežívajú .
Zaujímavé boli aj rozprávania a
besedy s Jarykom Stejskalom o Nepále, Janom Šibíkom o jeho cestách,
Filipom Jánoš om o Indii a Andrejom
Bánom o projekte Občianskeho
združenia Č lovek v ohrození. Pritomneš lo o vnímanie krás prírody a
miest či iné zážitky z ciest, ale o prob-

Vystú penie bratislavskej skupiny No Stamps Band.

Č oskoro tu máme marec, ktorému už dlhé roky dávame prívlastok - Mesiac knihy. Je preto príznačné, že knižnice aktivizujú svoju činnosťa častejš ie prenikajú do pozornosti š irokej verejnosti aj prostredníctvom médií. Tý ždeň slovenský ch knižníc je celoslovenská akcia a v tomto roku sa koná tretíkrát.
Jej cieľom je prezentácia knižníc
formou rô znych podujatí a aktivít,
ktoré robíme vlastne počas celého
roka, ale v uvedenom tý ždni ich je
viac, takže každý deň sa k knižnici
deje niečo zaujímavé. Zároveň
chceme upozorniť verejnosť na
význam knižníc v spoločnosti, či už
pri š kolskom a mimoš kolskom vzdelávaní alebo trávení voľného času
detí aj dospelý ch.
Malokarpatská knižnica pamätala
na vš etky kategórie svojich čitateľov a pripravila program pre deti,
š tudentov aj dospelý ch čitateľov.
Tý ždeň začneme stretnutím s historikom Pavlom Dvoř
ákom. Tento
známy popularizátor slovenskej
histórie nielen na televíznej obrazovke, ale aj prostredníctvom
početných kníh, zaujal čitateľov
naposledy svojou knižkou Krvavá
grófka. Beseda spojená s autogramiádou sa v knižnici uskutoční vo
š tvrtok 21. marca o 17. hodine.

Účastníci si budú mô cť priamo na
akcii zakú piť knihy, ktoré vychádzajú v jeho vydavateľstve RAK v
neďaleký ch Budmericiach.
Stredoš kolákov z Gymnázia Pezinok v rámci zabehnutej dobrej spolupráce pozveme na besedu s autorom, ktorého určite nájdu vo svojich
maturitných otázkach.
Menš ie deti sa v knižnici stretnú s
bábkoherečkou Nelou Duš ovou a
výtvarníkom Miroslavom Duš om.
Jeho bábky - ježibabky už roky zdobia priestory oddelenia pre deti.
Pre žiakov 2. stupň a ZŠ pripravujeme besedu so spisovateľom Václavom Šú platom a vydavateľstvom
Junior. Im je určená aj beseda o
knihe Naš a vlasťs vydavateľstvom
Slovart. A pre naš ich najmenš ích
čitateľov - deti z materský ch š kô l,
sme pripravili dramatizáciu obľú benej knižky Josefa Č apka Rozprávky o psíčkovi a mačičke.
Už druhýkrát budeme korunovať
Kráľa detských čitateľov. Podľa
vopred stanovených kritérií vyberieme spomedzi detí najaktívnejš ieho čitateľa - čitateľku uplynulého
roka. Zároveň vyhlásime nový ročník tejto sú ťaže. Vyhodnotíme literárnu a vý tvarnú sú ťaž, ktoré prebiehajú v marci a odmeníme víťazov.

lémy ľudí, ktorí v týchto krajinách žijú .
Návš tevníci si mohli pozrieťvýstavu
Ďábel v nás Jana Šibíka, ktorý podobne ako v minulom roku jeho bývalý kolega z Reflexu Andrej Bán,
dokázal, že majstrovsky ovláda fotografovanie a vie o svojich fotopríbehoch aj zaujímavo hovoriť. Jeho
snímky sú často priamo z ohnísk napätia vo svete. S peknými fotografiami
z Afriky sa predstavil i Tomáš Varga.
V rámci hudobnej sekcie, divácky
najpočetnejš ie navš tívenej, ú činkujú ci
predstavili rô zne druhy etnickej hudby.
Na pódiu sa vystriedali kapely No
Stamps Band z Bratislavy, Zuzana
Navarová & KOA (ČR) a Korai Ő rőm
(Maďarsko).
(mo)

Dň a 9. februára bola v Galérii
insitného umenia v Schaubmarovom mlyne na Cajlanskej ulici
sprístupnená výstava - výber
prác pacientov Psychiatrickej
nemocnice Philippa Pinela pod
názvom Krajina duš e. Ide o práce
vytvorené v roku 2001 vo výtvarnej dielni Verony Prokopovej.
Cieľom projektu je nielen výtvarné, ale aj humánne hľadisko.
Výstava, ktorú pripravili Galéria
insitného umenia, Psychiatrická
nemocnica Philippa Pinela a
Občianske združenie Galéria
Štefana Prokopa v Pezinku, potrvá do 31. marca. Peter Šoula

Malokarpatské osvetové stredisko
bolo organizátorom vý berového
kola na IX. Slovenský festival poézie
Valentína Beniaka, ktoré sa uskutočnilo 28. januára 2002 v malej sále
Domu kultú ry v Pezinku. V silnej
konkurencii recitátorov z Trnavského a Bratislavského kraja sa nestratili ani dve Pezinčanky - Melánia
Hájiková a Lenka Svítková, ktoré
budú naš e mesto reprezentovať na
celoslovenskom finále v Chynoranoch. Odbornú porotu príjemne
prekvapili aj dievčatá z pezinského
Gymnázia (Veronika Miháliková,
Lucia Koprivová a Oľga Votavová),
ktoré si pod vedením p. Mihálikovej
pripravili recitačné pásmo o živote a
tvorbe V. Beniaka. Ponitrie V. Beniaka je festival slovenskej poézie,

ktorý sú ťažnou formou prispieva k
rozvoju slovenského amatérskeho
prednesu, poskytuje priestor pre
vzájomnú konfrontáciu výsledkov
umeleckej tvorby recitátorov, má
ambície objavovať a usmerň ovať
odborný rast recitátorských talentov. Popularizuje tvorbu vynikajú ceho slovenského básnika Valentína Beniaka, slovenskú duchovnú
poéziu ako aj básnickú tvorbu v minulosti nepovš imnutých autorov.
Naš im recitátorkám prajeme, aby
sa im na celoslovenskom festivale
darilo a prajeme veľa ú spechov v
ich ďalš ej tvorivej činnosti.
Za spoluprácu pri organizovaní
výberového kola ďakujeme Kultú rnemu centru v Pezinku a Mestu Pezinok.
Jarmila Hnatová

V oddelení pre deti budeme
počas celého týždň a ú častníkov
podujatí zapisovaťdo knižnice zdarma. Vyhlásime "amnestiu" na pokuty za upomienky. Očakávame, že
sa nám vráti čo najviac "zabudnutý ch" kníh a čitatelia si takto vyrovnajú v knižnici svoje resty. Ďalš ími
sprievodnými akciami budú exkurzie do knižnice a hodiny knihovníckej gramotnosti, ktoré využívajú
najmä š koly, pretože marec je aj pre
nich mesiacom knihy. Akcia - zápis
do knižnice zadarmo - pre prváčikov základný ch š kô l bude trvaťcelý
mesiac.
Týždeň slovenských knižníc prebieha od 21. do 28. marca. Naš e
aktivity vš ak začínajú už začiatkom
mesiaca. Malokarpatská knižnica
bola zaradená do celoslovenského
projektu V čítaní je poznanie. Iniciátorom tohto programu bola firma
Coca-Cola Slovakia a cieľom je
podpora čítania detí. Do projektu je
zapojený ch 30 slovenských knižníc. Verejné čítanie v naš ej knižnici
sa uskutoční 7. marca.
Prečo Malokarpatská knižnica v
Pezinku pripravuje takéto podujatia? Dô vodov je viac. V prvom rade
je to naš a práca a naš a každodenná činnosť. Vymýš ľame najrozličnejš ie akcie, aby sme zaujali
najmä deti. Knihy a čítanie má dnes

u detí veľkú konkurenciu v počítačový ch hrách, videu, š irokej ponuke televíznych kanálov a deti
uprednostň ujú tú to tzv. pasívnu
činnosť pred aktívnou. Vytvoriť návyk na čítanie predovš etký m u detí
je dô ležité nielen preto, že si vychovávame svojich čitateľov. Č ítaním
kníh si deti rozš irujú obzory poznania, pestujú fantáziu, rozš irujú slovnú zásobu, ktorá im uľahčuje komunikáciu. Č ítanie poskytuje možnosť
užitočného trávenia voľného času.
Je to vlastne aj naš a protidrogová
činnosť, aj keď slovo droga pritom
ani raz nemusíme vysloviť. A tak si
knihovníci vzali za svoju povinnosť
získavať postupne a systematicky
najmä deti. Ak si človek vytvorí návyk na čítanie v detstve, vie ho v
dospelosti mnohonásobne zú ročiť,
a to nielen vo svoj prospech.
Práca s literatú rou je pestrá, zaujímavá a má mnohé podoby.
Hlavná činnosť knižnice je vš ak
požičiavanie literatú ry, každodenná práca s čitateľom pri výpožičnom pulte. Pre čitateľov je
Malokarpatská knižnica otvorená
47 hodín do tý ždň a. Knižničný fond
podľa možností pravidelne aktualizujeme - dopĺ
ň ame o nové knižné
tituly. Aj keď peň azí je málo, alebo
práve preto, snažíme sa, aby to boli
knihy dobré, hodnotné a zaujímavé.
Anna Gašparovič ová
riaditeľ ka Malokarpatskej
kniž nice v Pezinku

