Pri príležitosti nedožitých 100.
narodenín pezinského rodáka,
hudobného skladateľa a dirigenta profesora Dr. Ľudovíta
Rajtera sa uskutočnila v Mestskom múzeu výstava pod názvom Sólo pre majstra.
Zaujímavú výstavu pripravili pracovníci Malokarpatského múzea.
Materiály na výstavu ochotne zapožičala umelcova manželka Alžbeta a syn Adrián. Boli medzi nimi
osobné predmety, fotografie, korešpondencia, ocenenia, diplomy
z vysokoškolského štúdia vo
Viedni a v Budapešti.
Ľ. Rajter sa narodil v Pezinku
(30. júla 1906), ako štvorročný sa
s rodičmi presťahoval do Bratislavy. Otec bol učiteľom, v kostole
hral na organe. V Pezinku bývala
rodina z maminej strany, starý
otec, ktorého mal veľmi rád, bol
prednostom pezinskej železničnej
stanice. Pokiaľ starý otec žil, umelec ho často navštevoval spolu s
manželkou a deťmi.
(mo)

V nedeľu 29. októbra o 16.00
hod. sa uskutoční v Schaubmarovom mlyne popoludnie pre deti,
ktoré sa radi boja a tiež niečo objavujú a vymýšľajú.
Kto nájde mlyn, objaví strašidlá
a premôže ich zlobu, získa sladkú
odmenu. Teší sa na vás mlynárka
Iva.
Vstupné: 10 Sk dieťa, 30 Sk rodič + dieťa.
(giu)

V roku 2004 na základe výzvy Malokarpatská knižnica v Pezinku podala projekt do Štrukturálneho fondu
Európskej únie na nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva. Vypracovaný
projekt Modernizácia knižnično-informačných služieb Malokarpatskej knižnice s využitím moderných informačných technológií bol úspešný a knižnica získala
nenávratný finančný príspevok vo
výške 2,8 mil. Sk.
Z uvedeného príspevku bol zabezpečený nový knižnično-informačný
systém, počítačová technika ako aj
nové výpožičné pulty v oddeleniach
pre čitateľov. Moderný interiér a nové
služby hodnotia čitatelia a návštevníci knižnice veľmi pozitívne. Zo širokého spektra služieb na báze nových
informačných technológií možno
spomenúť: vyhľadávanie v katalógu
knižnice prostredníctvom internetu
cez webovú stránku www.kniznicapezinok.sk, sledovať nové knihy vo
fonde hneď po spracovaní, možnosť
elektronickej rezervácie kníh, elektronickej objednávky cez MVS, ak

V štúdiu 2 Slovenského rozhlasu v Bratislave sa 22. septembra uskutočnil finálový koncert o
Cenu známej speváčky ľudových piesní Janky Guzovej. Súťažilo šesť mladých interprétov,
ktorí boli vybratí na základe nahrávok z rozhlasu. Celoslovenská súťaž sa koná každé dva
roky.
V tomto roku za doprovodu Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu súťažili:
Ivana Hrdlovičová, Adriana Jarolínová (obe z Bratislavy), Petra
Zaujecová (Nitra-Hrnčiarovce),
Katarína Töröková (Nitra), Valéria Kašparová (Stulany, okr. Bardejov), Miroslava Sandtnerová
(Pezinok). Víťazkou súťaže sa
stala Pezinčanka Mirka Sandtnerová, ktorá pred odbornou po-

Aj tohto roku organizuje Mesto
Pezinok Vianočné trhy. Uskutočnia
sa týždeň pred sviatkami – 14. až
16. decembra tradične na Radničnom námestí. Úplne netradične
však budú mať svoju predohru.
Budú ňou Vianoce v Tureckom
dome, ktoré sa začnú 1. a potrvajú
do 23. decembra. Vianočné trhy
ponúknu predaj tradičného vianočného tovaru a sprievodné podujatia (betlehem, vianočný orloj, dobročinný bazár riaditeľov mestských
kultúrnych inštitúcií a kultúrny pro-

knižnica nemá požadovaný titul vo
fonde, sledovanie čitateľského konta
a predlžovanie výpožičiek, vyhľadávanie v katalógu iných knižníc. Pre
náročnejších čitateľov je to možnosť
využívať externé informačné zdroje,
napr. elektronickú databázu EBSCO,
ktorá obsahuje asi 20 tisíc plnotextových odborných zahraničných časopisov z rôznych vedných odborov.
Zaujímavé je aj sprístupnenie regio-

rotou súťažila s tromi piesňami z
nášho regiónu v úprave Mariána
Veselského.
(mo)

gram). Novinka na nádvorí Tureckého domu ponúkne sériu koncertov, amatérskych filmov, výstavu
zvončekov z dielne Marie Dytrychovej a iné aktivity vytvárajúce
správnu predvianočnú atmosféru
(predaj vareného vína). Predajcovia vianočného tovaru sa môžu
hlásiť na Mestskom úrade v Pezinku, č. dv. 20 c, tel. č. 033/6901 125,
e-mail: hagerova.zlatica@ msupezinok.sk. Podrobnejší program
celého podujatia uverejníme v novembrovom čísle.
(EL)

Už deviaty rok po sebe pripravuje Mesto Pezinok vydanie Kalendára podujatí na príslušný rok,
tentokrát na rok 2007. Uvedený
materiál je jednak zdrojom informácií pre občanov a návštevníkov
mesta, zároveň však umožňuje
koordináciu podujatí pre ich organizátorov a je užitočnou pomôckou pri formovaní spoločenského
života v Pezinku.
Obraciame sa na všetkých organizátorov podujatí v Pezinku s
prosbou o poskytnutie základných
informácií o podujatiach (kultúrnych, športových, spoločenských,
charitatívnych a pod.), ktoré pripravujete v roku 2007. Tak, ako v
minulosti, vítame nasledovné údaje: názov podujatia, ak z názvu nie
je zrejmé, tak aj veľmi stručnú charakteristiku (o čom to je), termín
konania, miesto a kontakt na usporiadateľa (garanta), t.j. názov inštitúcie, resp. meno zodpovednej
osoby, telefón, e-mail. Materiály
prosíme doručiť ľubovoľnou formou (osobne, poštou, telefonicky,
faxom, e-mailom) do 5. 11. 2006
na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, tel.
033/6901 102, fax: 033/641 2303,
e-mail: safr.peter@msupezinok.sk.
Kalendár podujatí vyjde koncom
novembra v tlačenej i elektronickej
podobe a k dispozícii bude bezplatne v Informačnom centre v
Pezinku na Radničnom nám. 9 a
na www.pezinok.sk.
(EL)

nálnej databázy, čiže databázy regionálnych osobností a regionálnej faktografie.
Pre vedenie knižnice a pracovníkov je tu možnosť vytvárania rôznych štatistík (napr. výpožičiek, návštevnosti, nevybavených požiadaviek, a pod.) a na základe nich spracovanie analýz, opatrení a stratégie
činnosti knižnice. Malokarpatská
knižnica má zámer budovať v rámci

bratislavského regiónu integrovaný
knižničný systém. Jedným z jeho
výstupov bude aj regionálna banka
údajov, teda spoločná databáza regionálnych dokumentov a regionálnych informačných zdrojov založená
na vkladaní údajov zúčastnených
knižníc, čím sa vytvorí dôležitá databáza regionálnej faktografie. Takto
spracované odborné informácie
môžu byť podkladom pre GEOPORTAL, ktorý má byť spustený v BSK v
r. 2007.
Knižnica pripravila aj niekoľko nových podujatí. Pribudli hodiny literárnej výchovy v knižnici ako úvodný
projekt pre stredné školy. Seniorom
v októbri ponúkame akciu Základy
práce s internetom ako aj bezplatné
zápisné počas celého mesiaca. V
oddelení pre deti sa rozbieha nový
ročník súťaže O kráľa detských čitateľov, tentoraz ako spoločný projekt
knižníc Bratislavského kraja. Takže
čitatelia z Pezinka si môžu zmerať
vedomosti v záverečnej súťaži O
kráľa detských čitateľov BSK v marci
budúceho roku.
Anna Gašparovičová
riaditeľka Malokarpatskej knižnice

