
Privítali sme novú knižku Marty Harajdovej. 
 
 

Čadca (30. december 2022) – Ďalšia knižka kysuckej autorky Marty Harajdovej pod 

názvom „Bak hľadaj ma!“, ktorá vyšla v decembri vo vydavateľstve Pars Artem, poteší 

najmä deti. Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja ju slávnostne uviedla do literárneho života 20. decembra 2022.  

Knižka svojim obsahom voľne nadväzuje na predchádzajúcu, ktorá vyšla pod názvom „Ahoj, 

ja som Bak“. V minulom roku zaznamenala úspech v súťaži Kniha Kysúc 2021 a získala 

tretie miesto v kategórií beletria. K príbehu o zvedavom a nezbednom psíkovi Bakovi 

pribudol ďalší. Svoje zážitky a veselé príbehy nám teraz vyrozpráva kocúrik Muroš. Aj túto 

príťažlivú knižku ilustrovala výtvarníčka Alžbeta Kováčová a zaiste očarí všetky deti. 

Slávnostná prezentácia začala recitáciou básne z poetickej tvorby Marty Harajdovej. V roku 

2013 jej vyšla prvá básnická zbierka pod názvom „Teraz“ a o tri roky neskôr vydala zbierku 

básni pod názvom „Takto“. Neskôr sa jej tvorba zamerala na prózu určenú detskému 

čitateľovi. Na prezentáciu najnovšej knižky zavítali do Kysuckej knižnice v Čadci žiaci zo 

základných škôl z Makova a zo Staškova. Pracovníčka knižnice Helena Pagáčová srdečne 

privítala autorku,  učiteľky a žiakov oboch základných škôl, riaditeľku knižnice Janku Bírovú 

a riaditeľku Základnej školy v Makove pani Elenu Rusňákovú. Prítomných stručne 

oboznámila s priebehom úspešnej literárnej tvorby autorky a odovzdala slovo moderátorke 

podujatia pani Janke Petrovičovej, ktorá pôsobí ako pedagogička a vedie folklórny súbor 

Makovníček v Makove. Pani Janka podrobnejšie rozviedla autorkinu básnickú tvorbu, ktorú 

ako prvá čitateľka zhodnotila a odobrila jej knižné vydanie. Následne sa záujem sústredil na 

prezentáciu knižky „Bak hľadaj ma! Nová knižka určená deťom bola uvedená do literárneho 

života semienkami a šupinkami zo šušiek, aby tak ako semienka v lese, aj knižné príbehy 

rástli a bujneli v mysliach detských čitateľov. Veselé príbehy zvierat čítali z novej knižky 

postupne viaceré deti a obdivovali aj jej ilustračné a grafické spracovanie. Autorka neskôr 

porozprávala o svojej tvorivej práci a písaní príbehov o psíkovi Bakovi a iných zvieratách, čo 

vyvolalo celý rad zvedavých otázok. Na otázku detí, kedy a kde sa jej píše najlepšie 

odpovedala: „Najradšej píšem v tichu a samote. Niekedy je však myšlienka taká silná a 

neodbytná, že odložím všetku prácu, ani spánok nemá vtedy prednosť a rýchlo si ju zapíšem, 

lebo sa už nikdy nevráti v pôvodnej podobe“. 

 



Na záver bol každý účastník obdarovaný knižnou záložkou s ilustráciou prezentovanej knižky 

a s autogramom spisovateľky. Slávnostné podujatie bolo ukončené vianočnou koledou a 

sladkým prekvapením, občerstvením pre všetkých návštevníkov. Prajeme novej knižke, aby si 

našla čo najviac čitateľov a malým i veľkým priaznivcom čítania priblížila svet štvornohých 

verných priateľov.  
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