
V prvý deň hneď 20 kníh 

Rodina Macovcov potvrdzuje, ako veľmi rodinné prostredie ovplyvňuje a pomáha vytvárať 
vzťah detí k literatúre. Peter a Viera Macovci patria medzi milovníkov literatúry, pán Maca je 
dokonca sám autorom. Jeho publikácia o dejinách ev. a. v. cirkevného zboru v Moravskom 
Lieskovom vyšla už v 2 vydaniach. Hoci ani jeden z rodičov nemohol osobne prísť prevziať 
si cenu, do Záhorskej knižnice poslali za seba plnohodnotnú náhradu. Ich deti Vikinku (9 r.) 
a Paľka (7 r.) sprevádzali babka pani Mária Macová, ktorá pracovala v našej knižnici ako 
knihovníčka v oddelení beletrie, a babi pani Viera Barošková, bývalá hovorkyňa Mesta 
Senica a krásnych 40 rokov i redaktorka spravodaja Naša Senica. Samotní rodičia i babky 
Macová a Barošková deťom od detstva čítali. Vikinka, vtedy ešte len malé dievčatko, 
vedela naspamäť svoj obľúbený príbeh Malí škriatkovia, a to najmä vďaka neúnavným 
predčítaniam od svojich blízkych. Keď si úlohy vymenili a čítania pre babky sa ujala sama, 
s vážnou tvárou zobrala do rúk rozprávkovú knihu s obľúbeným príbehom a pôsobivo 
nahlas čítala celý príbeh od slova do slova. Čo na tom, že ešte nechodila do školy a 
nepoznala písmenká. 

V Moravskom Lieskovom, kde rodina žije, navštevujú deti malú školskú knižnicu. Do 
Záhorskej knižnice sa Vikinka a Paľko zapísali v marci 2019. Na prvú návštevu si dievčatko 
veľmi dobre pamätá. Pretože rado čítalo knihy z domácej i školskej knižnice, babi Viera 
Barošková využila podujatie v Záhorskej knižnici – besedu s autorkou detskej literatúry – 
a po prvý raz sem svoje vnúčatá priviedla. Viki bola z besedy i samotnej knižnice nadšená: 
„Hltala každé slovo od pani spisovateľky, prechádzala sa medzi regálmi, dotýkala sa kníh, 
listovala v nich,“ zaspomínala si pani Barošková. Pohľad na vnučku fascinovanú tisícami 
kníh v detskom oddelení bol silným zážitkom aj pre ňu samotnú, stretnutie malého 
dievčatka s knižnicou spracovala do úvodníka marcového vydania Našej Senice. Svoje 
zoznámenie s knižnicou vtedy absolvoval spolu so sestričkou aj Paľko. Podľa vlastných 
slov si pri prvej návšteve žiadnu knihu nepožičal, pretože – ako vysvetľuje, ešte nevedel 
čítať. Vikinku knižnica natoľko očarila, že prehovorila otecka Petra a už na druhý deň sa do 
knižnice vrátili. Tentoraz sa neuspokojila len s obdivným prechádzaním a prezeraním si 
knižiek. Otecko obe deti do knižnice prihlásil, aby si mohli knižky i požičiavať. Od pani 
knihovníčky dostali svoje preukazy, čo malá čitateľka využila na 100 %. Už pár minút po 
vystavení svojho prvého čitateľského preukazu si z knižnice odnášala maximálny možný 
počet kníh – 20! Vikinka i Paľko odvtedy patria medzi našich verných čitateľov. Paľko, pri 
zápise len prváčik, sa medzitým naučil čítať, už nie je odkázaný na čítanie od svojich 
blízkych. Dnes obaja čítajú radi a veľa. Vikinka má rada detektívky a Paľko na otázku, aké 
knihy najradšej číta, odpovedá stručne: „Desivé a smiešne.“  

Ako správne deti majú obaja mnoho záľub. So svojimi blízkymi sa nadchli poznávaním 
pamiatok, prírody a zaujímavých miest na Slovensku. Vikinka pri našom stretnutí 
polemizovala so svojou babi Baroškovou, koľko kostolov sa v Skalici vlastne nachádza... 
Paľka z navštívených miest nadchla Čertova Pec. Obaja pekne a zaujato rozprávajú 
o prírode a o svojej veľkej záhrade, v ktorej rastú ovocné stromy a kry – belice, jablone, 
višne, dula, mišpula, oskoruša. A čo robia s bohatou úrodou? Vraj majú spracovaných 
mnoho pohárov džemu, ktorým zásobujú aj svoje babky. Ak by ste na otázku, aké jedlo 
majú najradšej, očakávali typické deťmi obľúbené jedlá ako palacinky, hranolky či špagety, 
zostali by ste prekvapení. Vikinka i Paľko svorne vykríkli: „Kačacie mäso s lokšami!“ 

Stretnutie s Vikinkou a Paľkom nebolo len formálnym odovzdaním výhry. Viac ako vecnú 
cenu sme všetkým našim víťazom chceli sprostredkovať pocit, ktorý ich, dúfajme, bude 
sprevádzať i naďalej: pocit nadšenia literatúrou a možno aj našou knižnicou. Keď sme sa 
v riaditeľni lúčili, Vikinka s vážnou tvárou naše stretnutie uzavrela: „Ďakujem, bolo to 
ohromujúce.“ Čo myslíte teda, podarilo sa? 


