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VEČER S ANDERSENOM 

V KNIŽNICI 

 
Čierne zrno, biela roľa, 

Múdra bola hlava, 

čo tú roľu siala. 

Čo je to ? 

 

Touto hádankou sa začal večer s Andersenom v našej 
knižnici. Bolo to 1. apríla 2011 na výročie narodenia 

Hansa Christiana Andersena veľkého rozprávkára, auto-

ra známych rozprávok, ako Cisárove nové šaty, Diev-
čatko zo zápalkami, Škaredé kačiatko a veľa iných. 

 

 
 

Malí čitatelia strávili v knižnici  čas do 22
00

 h. Strávený 

čas bol vyplnení nielen hrami, ale aj rozprávaním 
o knihách, spisovateľoch, hádankami a voľnými hrami 

detí. A či deti uhádli hádanku, ktorou sa podujatie začí-

nalo? Samozrejme uhádli – odpoveď našla Simonka 

Horváthová. Vážení čitatelia Abrahámskych novín, 
uhádli ste aj vy? Čo iné to môže byť, keď sme v knižni- 

 

ci, ako kniha. Biele role sú stránky, čierne zrná to sú 
písmená a slová zasiate ako v poli. A rozsievač? To je 

spisovateľ. Ten do knihy zasial zrnká krásy, zrnká múd-

rosti a zábavy pre potešenie všetkých tých, ktorí knihy 

milujú a potrebujú ich vo svojom živote. 
 

Foto : Martin Viskupič                                                      

Ľudmila Horváthová 
knihovníčka 

 

 

OBECNÉ MÚZEUM 

 

 

Od veľkonočných sviatkov je v múzeu vystavená nová 

rezbárska práca pána Štefana Palča ČIERNA MADO-
NA, ktorú autor vytvoril z orechového dreva. Strom 

pred niekoľkými rokmi rástol pred rodinným domom 

Blandíny Černuškovej. Príďte sa pozrieť na tú nesku-
točnú krásu každú prvú nedeľu v mesiaci od 15

00 
h do 

17
00 

h. 

Budeme sa na Vás tešiť! 

Ľudmila Horváthová 
správkyňa múzea 

 

MILÝ HOSŤ V KNIŽNICI 

 

SRDCE je najväčší kufor sveta. 

vojdú doň  všetky kopance, pľuvance, rany, podrazy, 

výsmech, neúcta, krádeže, nevery, bitky, zrady,  

buchnáty, facky, modriny i jazvy. 

V kútiku miestečko pre lásku 

Ty moja kolísočka 

V rámci Marca – mesiaca knihy sme privítali medzi 

nami novinárku a spisovateľku Moniku Varšányiovú, 

autorku knihy Ty moja kolísočka. Na podujatí sa zú-
častnili nielen čitatelia knižnice, ale aj iní záujemcovia. 

Pútavé rozprávanie autorky bolo obohatené čítaním 

úryvkov z knihy a na záver autogramiádou. Podujatie 
spríjemnili i žiaci 7. ročníka základnej školy Michala 

Tareka so svojím programom Remeslá. 

 

Ľudmila Horváthová 
 


