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Milí Ružinovčania,

   práve držíte v ruke prvé číslo
nášho nového časopisu. Do
dnes žila Knižnica Ružinov svoj
život na svojich piatich
pobočkách, na webe a na
sociálnych sieťach. Tento
priestor nám už je malý a radi by
sme oslovili aj tých, ktorí si zatiaľ
k nám cestu nenašli; či už tú
reálnu alebo virtuálnu.
   Tento časopis by sa mal stať
vaším pravidelným spoloční-
kom, ktorý vám 4x ročne
ponúkne veľa zaujímavostí, no-
viniek, rozhovorov, poučných
informácií o Knižnici Ružinov,
ktoré možno neviete, ale aj
súťaží či kvízov. Dozviete sa o
pripravovaných podujatiach, vý-
stavách, besedách a iných
aktivitách pre všetky vekové
kategórie, ktoré možno radi
navštívite. 
   Želám tomuto časopisu do
života veľa spokojných čitate-
ľov a zaujímavých príspevkov.

V tejto rubrike by sme vám postupne chceli
predstaviť naše pobočky a tiež naše
pracovníčky, s ktorými sa na jednotlivých
pobočkách môžete stretnúť. Začíname našou
najmenšou pobočkou...
Na pobočke Tomášikova 25 pracuje naša
kolegyňa Alžbeta Szitásová. Patrí medzi tie
služobne mladšie kolegyne. My ju poznáme
ako usmievavú a vždy dobre naladenú osobu,
ochotnú každému pomôcť alebo poradiť.
Aby ste ju mohli lepšie spoznať, položili sme
jej pár otázok a tu sú jej odpovede:

Prečo ste sa rozhodli pracovať v knižnici?

Čo rada čítate?

Čo by ste zmenili v knižnici?

Už od detstva som mala rada knihy a chodila
som do knižnice v Dúbravke. Rada pracujem s
ľuďmi a vždy ma to ťahalo ku knihám.

Keď som bola malá, milovala som Dob-
šinského ľudové rozprávky, neskôr som
prešla na dievčenské romány a lovestory a
teraz mám najradšej detektívky, hlavne od
Agaty Christie.

Bola by som rada, keby sa čo najviac malých
čitateľov vrátilo späť do knižníc aj napriek
tomu, že žijeme v digitálnej dobe.

Slovo na úvod...

Mgr. Eva Pindjáková
riaditeľka

Knižnice Ružinov

PREDSTAVUJEME VÁM
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AKO NÁS NÁJDETE?
Pobočka sa nachádza na križovatke ulíc Trnavská a Tomášikova v blízkosti
zástavky MHD Trnavská - po novom Klientské centrum (39, 50, 53, 61, 63, 96, 196,
204, 205).

POBOČKA TOMÁŠIKOVA 25

ČO TU NÁJDETE?

- viac ako 20 000 kníh pre deti aj dospelých;
- 2 denníky a 15 titulov časopisov;
- 400 malých i veľkých čitateľov;
- bibliobox, do ktorého môžete 24/7 vrátiť knižky

Pre najmenších sme vytvorili nový detský kútik, v ktorom si môžu vaše deti čítať,
kresliť alebo sa pohrať, kým si budete vyberať z našich knižiek.
Počas roka organizujeme na pobočke podujatia pre deti, pre školy, ale i pre
dospelých. V letných mesiacoch otvárame malú letnú čitáreň na krytej terase
situovanej do záhrady, kde môžete tráviť čas s knihou na čerstvom vzduchu.
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KRESLO PRE HOSŤA...
Prvým hosťom v tomto našom pomyselnom kresle je starosta našej mestskej časti
Bratislava-Ružinov Ing. Martin Chren
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1.               Pamätáte sa, kedy ste prvýkrát zavítali do knižnice?
Bol som šprt a čítať som vedel už predtým ako som išiel začal chodiť do školy.
Pamätám si, aký som bol uchvátený z toho množstva kníh poukladaných na
policiach, ktoré siahali až po strop. Aspoň mne sa to vtedy tak zdalo. 

2.               Spomeniete si na svoju najobľúbenejšiu knižku z detstva?
Čítal som všetko, čo sme mali doma a rodičov dosť pobavilo, keď ma ako malého
prichytili čítať Psohlavcov alebo Jánošíka. Je však pravda, že keď som ešte ako dosť
malý čítal Drakulu, celkom som sa v noci bál.

3.               Akú knižku by sme našli na Vašom nočnom stolíku?
V poslednom čase si stále viac uvedomujem aké skvelé sú mnohé knihy, ktoré sme
mali v škole ako „povinné čítanie“ a ktoré ma v tom čase veľmi neoslovovali.
Postupne sa k nim preto vraciam. Nedávno to bol napríklad Mechanický pomaranč
a teraz 451 stupňov Fahrenheita

KALEIDOSKOP 



pokračovanie rozhovoru
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4.               Čo Vám ako prvé
napadne, keď sa povie Knižnica
Ružinov?
Je to pre mňa množstvo zaujímavých
kníh len kúsok od miesta, kde bývame.
Pretože všetky knihy, ktoré by som
chcel prečítať, by sa mi domov určite
nezmestili.

5.               Čo želáte Knižnici
Ružinov a jej čitateľom do roka
2021?
Knižnici prajem veľa spokojných
čitateľov, ktorí sa budú radi vracať. A
čitateľom veľa skvelých kníh, vďaka
ktorým sa dozvedia a zažijú veľa
nového.
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Slovník odborných pojmov definuje slova PELE-MELE ako všehochuť, rôznorodú
zmes. Táto dvojstrana  by mala pravidelne prinášať takú knižničnú všehochuť -
zmes informácií, noviniek a návodov pre všetkých.

1.     Zaregistrujte sa v knižnici.
2.    Zaregistrujte sa na portáli 
       www.palmknihy.cz s rovnakou e-mailovou 
       adresou ako v knižnici
3.    Stiahnite si aplikáciu s názvom eReading 
       do svojho zariadenia (čítačka,  mobilný 
       telefón, tablet), ktorá je zadarmo k 
       dispozícii na Google Play pre Android  
       alebo na App Store pre iOS.
4.    Prihláste sa do online katalógu knižnice. 
5.    Pri vybranej knihe v katalógu zvoľte 
       „Požičať e-knihu“. Po stisnutí tlačidla sa 
       Vám zobrazí oznámenie o úspešnom 
       vypožičaní. Na emailovú adresu Vám príde   
       oznámenie o uskutočnenej e-výpožičke.
6.    Súčasne môžete mať požičané max. 3 
       e-knihy;
7.    Výpožičná doba e-kníh je 31 kalendárnych
      dní;
8.   Služba je do konca roka 2020 bezplatná!
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PELE-MELE

E-KNIHY
OD 1.11.2020

1.     Otvorte aplikáciu eReading.  Sekcia s 
       „Místními“ (stiahnutými) knihami bude 
       najprv prázdna.
2.    V hornom menu zvoľte sekciu „ONLINE“ a 
       vyplňte Vaše prihlasovacie údaje, ktoré ste 
       uviedli pri registrácii do portálu 
       www.palmknihy.cz.
3.    Kliknutím na obálku stiahnete e-knihu zo 
       sekcie „Online“ do „Místní. Iba v tomto 
       kroku musíte byť pripojení na Internet.
4.    V prípade, že máte aplikáciu eReading 
       stiahnutú vo svojom mobile/tablete a 
       ste v nej trvalo prihlásení, proces vypĺňania  
       prihlasovacích údajov už pri ďalších 
       výpožičkách opakovať nemusíte.

... viac informácií Vám poskytnú naše
pracovníčky na všetkých pobočkách.

KALEIDOSKOP 
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VEDELI STE, ŽE...

... výpožičnú dobu kníh si môžete predĺžiť aj z pohodlia svojho domova?
Stačí sa prihlásiť do svojho konta v našom online katalógu a máte prehľad o tom,
ktoré knižky máte požičané, či už ste ich mali predĺžené a kedy by ste ich mali
vrátiť. Na prihlásenie sa do online katalógu potrebujete len číslo svojho preukazu a
heslo, ktoré si môžete zadať na ktorejkoľvek našej pobočke.
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PRE MÚDRE HLAVIČKY,
ŠIKOVNÉ RUČIČKY

1/ OPLAN:   
a) opilec
b) zlý človek, ničomník, podliak 
c) hlupák
 
2/ BOČKA MÚKY:
a) väčšia drevená nádoba, súdok 
b) vrecko
c) miska
 
3/ UCHLÁCHOLILA:  
a) uspala
b) zobudila
c) utíšila, upokojila 
 
4/ VARTOVAŤ:  
a) strážiť, dozerať 
b) naháňať
c) pásť
 
5/ PALOŠ:  
a) palica
b) metla
c)  šabľa, meč
 
6/ PATORA:  
a) päta
b) päť detí v rodine
c) potvora

7/ ZLATÉ LITERY:  
a) zlaté písmená
b) zlaté vlasy
c) zlaté konáriky
 
8/ VARTÁŠ:  
a) strašidlo
b) poľovník
c) strážnik

9/  ČERKAŤ:
a) zvoniť
b) štrngať
c) búchať

10/ ŇAŇO: 
a) otec
b) dedko
c)  ujo

11/PARIPA:  
a) zebra
b) srnka
c) pekný, mocný kôň

12/ DRÚZGAŤ:  
a) klamať
b) lámať, prašťať
c) nariekať

13/ RUBÁR:  
a) drevorubač
b) bača
c) poľovník

14/PAŽIŤ: 
a)  žito
b) burina
c) zelená tráva

15/ PECÚCH:
a) povaľač, leňoch
b)  chlieb
c)  kachle

Archaizmy:  
zastarané slová, slová, ktoré
sa už aktívne nepoužívajú.

KVÍZ
z rozprávok Pavla Dobšinského 

Správne odpovede posielajte na našu e-mailovú adresu
kaleidoskop@kniznica-ruzinov.sk do 15.1.2021. 


