


• Dňa 27. októbra 2022 v rámci 
projektu LiteraTour Oddelenie slovakistiky navštívili 
vydavateľ Koloman Kertész Bagala, spisovateľka 
Nicol Hochholczerová a spisovatelia Balla a Marek 
Vadas. 

• Vydavateľstvo Kolomana Kertésza Bagalu už 30 
rokov úspešne vydáva pôvodnú slovenskú literatúru. 

• Pri príležitosti tridsaťročného jubilea sa vydavateľ 
rozhodol darovať 100 kníh 100 slovenským 
pedagogickým pracoviskám.  

• Knihy daroval i Oddeleniu slovakistiky. 
 
 



 
 

• 27. oktobra 2022. godine slovački izdavač 

Koloman Kertez Bagala gostovao je na Odseku za 

slovakistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 

kao i pisci Nikol Hohholcerova, Bala i Marek 

Vadas u okviru projekta „LiteraTour“.  

• Izdavačka kuća Kolomana Kerteza Bagale već 30 

godina uspešno objavljuje originalno slovačko 

književno stvaralaštvo. 

• Povodom obeležavanja tridesetogodišnjeg 

jubileja izdavač je odlučio da pokloni po 100 

knjiga za 100 slovačkih pedagoških institucija.  

• Ovaj vredan poklon dobio je i Odsek za 

slovakistiku FF UNS. 

• Ovim putem se srdačno zahvaljujemo. 
 



• KK BAGALA je vydavateľstvo súčasnej slovenskej 
literatúry (prózy, poézie a kritiky). 

• Bolo založené v roku 1991. 
• Vydalo 400 kníh viac ako 100 autorom. 
• Vydavateľstvo zastupuje slovenských autorov, ktorí 

sa každoročne stávajú laureátmi mnohých 
slovenských či medzinárodných cien, akými sú Bank 
Austria Literaris, Anasoft Litera, Cena Dominika 
Tatarku, Cena Ivana Kraska, Cena Nadácie Tatra 
banky a mnohé ďalšie. 

O vydavateľstve KK Bagala 



• Vydavateľstvo úzko spolupracuje s 
mimovládnou organizáciou literarnyklub.sk, 
organizuje kultúrne podujatia na Slovensku i 
v zahraničí, zúčastňuje sa mnohých 
medzinárodných projektov a festivalov. 

 
• Vydavateľstvo zastupuje svojich autorov pri 

predaji autorských práv k prekladom. 

O vydavateľstve KK Bagala 



 
• Získala Národnú cenu za dizajn 2022. 
• Je kolekcia šiestich kníh slovenských 

spisovateľov. 
• Autori: Balla, Pavol Rankov, Márius 

Kopcsay, Viliam Klimáček, Tomáš 
Horváth, Karol D. Horváth. 

• Knihy sú v exkluzívnej plátenej väzbe. 
• Boli publikované k 30. výročiu 

založenia vydavateľstva. 
• Tieto knihy nájdete v seminárnej 

knižnici Oddelenia slovakistiky. 

Národná cena za dizajn 2022 

ExEdícia 
 



Národná cena za dizajn 2022 
 

* Všetky knihy v prezentácii sú vyfotografované na 
Oddelení slovakistiky. 



100 kníh KK Bagalu darovaných 
Oddeleniu slovakistiky 



• Medzi týmito knihami je prevažne 
pôvodná próza, poézia, ale aj 
literárna kritika. Okrem toho sú tu 
aj zborníky z literárnej súťaže 
Poviedka.  



100 kníh KK Bagalu darovaných 
Oddeleniu slovakistiky 
 

• Knihy Dušana Mitanu • Niektoré knihy 
Dušana Mitanu boli 
preložené do srbčiny 
napr. Patogónia, 1972 
(Patagonija, 2009); 
Nočné správy, 1976 
(Noćne vesti, 2014); 
Koniec hry, 1984 (Kraj 
igre, 2009); Môj rodný 
cintorín, 2000 (Moje 
rodno groblje, 2015).  



• Do srbčiny sú 
preložené knihy 
Liečiteľ, 2006 
(Iscelitelj, 2021) a 
Zlá štvrť, 2018 
(Ozloglašena 
četvrt, 2022).  

100 kníh KK Bagalu darovaných 
Oddeleniu slovakistiky 
 

• Knihy Mareka Vadasa  



• Balla: V mene otca, Veľká láska, Je mŕtvy, Medzi 
ruinami.  
 

• Do srbčiny sú preložené dve Ballove knihy: V mene 
otca, 2011 (U ime oca, 2022) a Veľká láska, 2015 
(Velika ljubav, 2022).  



100 kníh KK Bagalu darovaných 
Oddeleniu slovakistiky 
 

• Knihy dvojnásobného 
víťaza literárnej ceny 
Anasoft litera - 
Stanislava Rakúsa.  

• Kniha Nenapísaný 
román, 2004, bola 
preložená do srbčiny 
(Nenapisani roman, 
2011) . 



• Z literárnej kritiky 
odporúčame knihy 
Milana Hamadu 
(Kritické komentáre) a 
Valéra Mikulu (Štúdie a 
eseje, Kritiky a 
Rozhovory).  



Vydavateľ KK Bagala na Filozofickej fakulte 
v rámci projektu LiteraTour 



Vydavateľ KK Bagala na Filozofickej fakulte 
 v rámci projektu LiteraTour 
 

• Vydavateľ KK 
Bagala, Marek 
Vadas, Balla a Nicol 
Hochholczerová na 
Filozofickej fakulte 
v Novom Sade.  



Čítajte súčasnú slovenskú literatúru  
na Oddelení slovakistiky  

Pripravili: Jana Domoniová, doktorandka a študentky Alexandra Muchová a 
Magdaléna Šišková v spolupráci s prof. Dr. Marínou Šimákovou Spevákovou.  


