
Život bez kníh? Prázdny  

Zuzana Serdahelyová Držková pochádza zo Senice a prevziať cenu si prišla s ma-
lými knižnými pátračmi – synmi Alexom (9 r.) a Lukášom (12 r.). Aj v prípade tejto 
sympatickej čitateľskej rodinky platí ono známe a potvrdené: ak chcete priviesť svoje 
deti ku knihám, buďte im v čítaní vzorom. Všetci traja sú registrovanými čitateľmi Zá-
horskej knižnice, mamička Zuzana dokonca už úctyhodných 33 rokov! Vášnivú čita-
teľku sprevádzali knihy celým detstvom. Podľa vlastných slov „mnoho nocí strávila 
s baterkou pod perinou“. Ak ju rodičia chceli dostať von medzi kamarátov, museli ju 
doslova odháňať od knihy. Pravidelne sa zapájala aj do súťaží v počte prečítaných 
kníh, ktoré zvyklo organizovať naše oddelenie pre deti a mládež. Keby len zapájať, 
ona ich dokonca vyhrávala! Vzťah ku knihám ju neopustil až do dnešných dní. O pre-
čítaných knihách si poctivo vedie záznamy, vďaka čomu vie presne povedať, koľko 
kníh prečíta. Aktuálna štatistika hovorí o úctyhodných 150 titulov ročne.  

Na otázku, čomu vďačí za svoje dlhoročné nadšenie knihami, konštatuje stručne: 
„Rodičom.“ Do knižnice ju otecko zapísal ako 6-ročnú a svoju mamičku si podľa 
vlastných slov bez knihy ani nevie predstaviť. Knihy si ich rodina nielen požičiava, ale 
i kupuje, hoci teraz už pomenej. A môže vraj za to aj naša knižnica. Pani Zuzana   
vysvetľuje: „V Záhorskej knižnici ponúkate čitateľom mnoho noviniek. Výsledkom sú 
potom neprečítané knihy z domácej knižnice. Nezostáva na ne jednoducho čas.“   

V rodine Serdahelyovcov Držkovcov využívajú aj čítačku kníh, najmä pri cestovaní 
a dovolenkách. 18 zbalených kníh by podľa slov pani Zuzany zabralo v kufri naozaj 
veľa miesta... Jej snom je knižnica po obvode obývacej izby, veď množstvu kníh,  
ktoré doma majú, treba zabezpečiť dôstojný priestor.  

Svoju lásku ku knihám chce pani Zuzana odovzdať i Alexovi a Lukášovi. Svoje prvé 
čitateľské preukazy dostali chlapci približne ako 6-roční. Ich spoločným rituálom je 
každodenné 20-minútové čítanie pred spaním, a to od útleho detstva až doteraz. 
Momentálne „fičia“ na Slávnej päťke autora Enid Blytona, ktorú aj pani Zuzana pova-
žuje za knihu svojho detstva. A obľúbený autor Alexa a Lukáša? Zhodnú sa, že David 
Williams a celkovo žáner fantasy. Do knižnice zvyknú chlapci chodiť každý týždeň, 
pani Zuzana niekedy i častejšie. Ak chlapci náhodou nemôžu prísť, knihy pre nich 
požičia i sama. Gény sa nezaprú, aj z Lukáška sa stáva náruživý čitateľ, mama ho 
musí doslova vyháňať von... Obaja si pochvaľujú i svoje panie učiteľky zo IV. ZŠ, vraj 
mali na ne šťastie, obe sa snažia deťom ukázať krásu ukrytú v knihách. 

Hoci pani Zuzana pracuje v sociálnej oblasti, kedysi snívala o štúdiu slovenského  
jazyka v kombinácii s dejepisom. Bohužiaľ, keď končila stredoškolské štúdium,    
uvedená kombinácia sa otvárala len v Prešove. So smiechom hovorí, že ešte i dnes 
s obľubou vyhľadáva v knihách chyby... Čo sa týka žánrov, číta azda všetko s výnim-
kou sladkých románov, medzi obľúbených autorov radí aj tých našich, slovenských. 
Na otázku, prečo číta, bez premýšľania odpovie: „Veď bez kníh by bol život prázdny.“   


