
Oddelenie kultúry v mesiacoch január, február vypracovalo v spolupráci s referátom projektov 

projekty pre získanie dotácií z Fondu na podporu umenia:  

V závislosti od aktuálnych nariadení a opatrení plánujeme:  

1) Nielen divadlo na nádvorí  

Jednou z priorít Rače je oživiť Koloničovu kúriu - vrátiť jej priestorom kultúrno-spoločenského ducha 

prostredníctvom súčasného umenia. Chceme naplno využiť potenciál tejto historickej pamiatky a 

projekt situujeme do jej nádvoria a priľahlej záhrady, do jedinečného priestoru pre stretnutie 

všetkých generácií. Prepojíme historickú lokalitu Rače s jej modernou časťou a umožníme 

návštevníkom z celého Slovenska prostredníctvom umenia precítiť atmosféru miesta. V rámci šiestich 

divadelných pondelkov uskutočníme 6 divadelných predstavení: netradičné pouličné predstavenia v 

spolupráci s profesionálmi umelcami, miestnym Divadlom Endorfín a tanečnými klubmi. 

Zorganizujeme v spolupráci s Račianskym muzeálnym spolkom 3 výstavy s diskusiami - „Ako sa učili 

naši starí rodičia - spomienky na život v škole a školské roky" - Vzdelanie a vzdelávanie ako kľúčový 

bod života detí a mladých ľudí od MŠ po vysokú školu, „Spacák, kanady, ešus a báger, alebo život 

trampov a trampské osady v Rači", „Račianske mamičky". Ďalej 1 výstavu fotografií a 1 výtvarný 

projekt a živé čítania, filmovú projekciu v netradičnom prostredí pri príležitosti 100. výročia vzniku 

slovenského filmu. Témou druhého ročníka a nového konceptu Račianskeho kultúrneho leta budú 

„dialógy", ktoré sa v rôznych podobách a významoch budú odrážať v celej dramaturgii podujatia. 

Cieľovou skupinou projektu je stredná generácia, seniori, rodiny s deťmi a priaznivci alternatívnej 

kultúry, ale aj mladšia generácia otvorená spoznávaniu tradičných, ale aj nových umeleckých foriem. 

a  

2) Za „dverami" knihy... 

Napriek tomu alebo možno práve preto, že sa naša spoločnosť práve nachádza uprostred pandémie, 

tak ľudia túžia a potrebujú ďalej normálne "žiť". Snažia sa rozvíjať svoje poznanie, dozvedať sa nové 

veci a napĺňať svoje životy zmysluplnými a zároveň príjemnými aktivitami. Knižnica je práve takou 

inštitúciou, ktorá dokáže ľuďom priniesť do života aj nové vedomosti, aj príjemné zážitky, a nemusí to 

byť vždy len prostredníctvom čítania kníh. Knihomoľom je to jasné, knihy sú základ, ale knižnica má o 

veľa väčší potenciál, a my chceme prilákať aj tých ostýchavejších potenciálnych čitateľov. Mimo to 

bude časť našich podujatí koncipovaná tak, aby sme podchytili budúcich nádejných čitateľov, ktorí 

majú svoju čitateľskú budúcnosť ešte len pred sebou, a teraz im čítajú hlavne mamičky. Suma 

sumárum sme sa rozhodli zorganizovať v priebehu tohto roka počnúc marcom 2 podujatia každý 

mesiac - jedno pre deti a jedno pre dospelých, ktoré prinesú do našej knižnice novú energiu. Spolu s 

autormi kníh, prekladateľmi, ilustrátormi budeme objavovať, čo všetko sa môže skrývať za dverami 

knihy. Bude to aj poučné aj zábavné. Prvé podujatia budeme buď nahrávať a vysielať v online 

priestore. V momente, kedy to opatrenia dovolia, budú sa podujatia konať s prítomnosťou verejnosti 

v priestoroch knižnice, v blízkej konferenčnej sále alebo v exteriéri v našej krásnej obecnej záhrade, 

možno aj v ďalších komunitných priestoroch našej MČ. 

Prvé podujatia pri príležitosti:  

MAREC MESIAC KNIHY  

Marec sa spája nielen s príchodom jari, prvých slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale je aj 

mesiacom knihy.  



Keď siahneme do histórie, tento mesiac sa viaže k zberateľovi a potulnému predavačovi Matejovi 

Hrebendovi, ktorý sa narodil aj zomrel v marci. Šíril osvetu a vzdelanosť, pretože nadovšetko miloval 

knihy. Tento významný slovenský národný buditeľ mal už od narodenia zrakovú chybu. Neskôr 

oslepol celkom. Žil v okolí Gemera a miloval knihy, avšak kvôli problémom so zrakom nemohol čítať. 

Preto chodil od domu k domu a prosil ľudí, aby mu čítali. Marec ako mesiac knihy oslavujeme na jeho 

počesť od roku 1955.  

Aj knižnica v Rači otvorí  čarovné dvere do sveta fantázie a rozprávok. Tento rok v knižnici 

prostredníctvom Facebooku MČ Rača najprv privíta tých najdôležitejších návštevníkov – deti, lektorka 

Katka Kosánová: 

10.3.2021, 17.00 h 

Haló z račianskej knižnice! 

Ahojte, kamaráti, nezaháľame ani v tomto čase. Radi by sme vás „online“ privítali v račianskej 

knižnici, odkiaľ budeme čítať a tvoriť zo zaujímavých knižiek.  

Máme návrh – usaďte sa v pohodlí domova a pustite sa do aktivít spolu s nami!  

Červík Ervín 

Naše prvé stretnutie bude s lektorkou Katkou Kosánovou a spisovateľkou Andreou Gregušovou, ktorá 

vám prečíta zo svojej knihy Červík Ervín.  

A spoločne si niečo prečítame a vytvoríme aj z knihy Ako umelci vidia svet. Prajeme vám veľa radosti! 

Pošlite svoje vytvorené dielka na medialne@raca.sk budú zverejnené na FB Rača a v mesačníku 

Račiansky výber.  

Prvé online stretnutie s besedujúcou a spisovateľkou sa uskutočnilo dňa 24.2.2021, boli nahrané 2 

pozvánky a samotné 40 min. trvajúce online video, na FB je vytvorená udalosť k podujatiu 

s pozvánkou na 10.3.2021.  

 

Samozrejme myslíme aj na „dospelákov“, moderátor, literárny publicista a redaktor Dado Nagy 

privíta a vyspovedá prekladateľku Máriu Štefánkovú: 

24.3.2021, 17.00 h 

„Za dverami“ knihy  

Beseda o úskaliach a radostiach z prekladateľskej práce, ako aj o vlastnej tvorbe.    

Mená prekladateľov zväčša nesvietia na obálkach kníh, hoci by si to nesporne zaslúžili. Na rozvoji 

nášho jazyka sa totiž podieľajú veľmi aktívne, pretože so slovenčinou každodenne pracujú a obliekajú 

do nej slová spisovateľov zo všetkých kútov sveta. Jednou z našich prekladateliek je aj Mária 

Štefánková. Dlhé roky bola aj redaktorkou, viedla dnes jubilujúcu edíciu MM prekladov súčasnej 

svetovej literatúry vydavateľstva SLOVART. Doteraz preložila asi 70 kníh, a to predovšetkým 

z rodného jazyka svojej babičky – z taliančiny. Okrem toho prekladá aj z angličtiny. Má „svojich“ 

autorov, napríklad jej obľúbencom je známy spisovateľ Paolo Giordano, ktorého sme na Slovensku s 

privítali už dva razy a ona je jeho „dvornou“ prekladateľkou. Z jej ostatných prekladaných autorov 

spomeňme mená ako Alessandro Baricco, Antonio Tabucchi, Italo Calvino či Gianni Rodari. Hoci je na 

dôchodku, nezaháľa – stále pracuje, prekladá, rediguje a píše poéziu pre deti – a to najmladšiu 
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vekovú kategóriu. Je nositeľkou ceny Mateja Bela za preklad knihy Massima Montanariho Hlad 

a hojnosť.  

 
Jozef Dado Nagy vysiela rozhlasovú reláciu o knihách (Literárnu revue) na Rádiu Slovensko,  
predtým v rádiu Twist (od roku 1993). Pripravoval aj viacero programov o literatúre pre Slovenskú 
televíziu.  
 

Stretnutie a nahrávanie podujatia sa uskutoční dňa 10.3.2021 v knižnici KS Žarnovická a taktiež bude 

vytvorená pozvánka na FB udalosť k podujatiu.  

 

KNIŽNÝ KURIÉR – Knižnica Rača 

V záujme ochrany zdravia čitateľov zostáva knižnica v KS Žarnovická naďalej zatvorená. Napriek tomu 

si môžu záujemcovia - čitatelia knihy bez problémov požičiavať naďalej. Knižný kuriér tituly privezie 

priamo pred dvere každú stredu poobede. Knihy je potrebné objednať mailom na 

anna.klacanova@raca.sk, či SMS-kou alebo telefonicky na 0905 282 737 a kuriér ich bezpečne a 

bezkontaktne prinesie. Vypožičané knihy, je možné týmto spôsobom taktiež vrátiť. Online katalóg 

titulov - kniznica.raca.sk. Vo februári mal kuriér dokopy 79 zastávok. V knižnici pribudlo sedem 

nových čitateľov.  

 „Kultúrny“ projekt v rámci Knižného kuriéra. V Karlovej vsi minulý týždeň rozbehli na podporu 

umelcov v tejto korona dobe mini projekt, počas roznášky kníh prišiel seniorom zahrať sólo hudobník. 

Mali veľmi dobré ohlasy na túto kultúrnu aktivitu, seniori boli šťastní a zdvihlo im to náladu. Ľudia 

pozerali z balkónov. Samozrejme v rúškach s odstupmi za dodržania všetkých aktuálnych nariadení, či 

opatrení. Oddelenie plánuje podobný projekt aj u nás v Rači, a nakoľko si knižky objednávajú aj deti, 

deti by prišiel rozveseliť a potešiť klaun, či bábkar. Podporili by sme tým čitateľskú gramotnosť u detí, 

čomu by sa potešili rodičia a deti by mali záujem opäť si zapožičať knižky a možno by sme pritiahli aj 

tých, čo čítajú menej.  

Situácia okolo opatrení sa zhoršuje, odvšadiaľ počúvame o náraste depresií u ľudí počas korony, o 80 

% vzrástli hovory na Linku dôvery, ľudia sú v psychických krízach, tak týmto mini projektom by sme 

prispeli k pozdvihnutiu dušeného zdravia.   

Spustenie a organizácia plánovaného podujatia bude závisieť od aktuálnych opatrení a nariadení ÚVZ 

BA, ktoré odkonzultujeme s našim právnym referátom, v momentálnej situácii projekt naše právne 

oddelenie neodporučilo.   

 

SLEDUJTE: FB MČ Rača 

 

Oddelenie kultúry a komunikácie 
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