Evidenčný list nehmotných pamätihodností mesta Hlohovec
Miesto: Hlohovec; zapojené krajiny Európy, Ázie a Južnej Ameriky
Príležitosť: Medzinárodná súťaž Ex libris Hlohovec
Časový údaj: od r.1997
Typ pamätihodnosti: nehmotná
Názov: Súťaž Ex libris Hlohovec – Medzinárodná súťaž v tvorbe knižnej značky – Ex
libris Hlohovec

Popis:
SÚŤAŽ EX LIBRIS HLOHOVEC
Súťaž Ex libris Hlohovec je osobitým a jedinečným projektom, ktorý vznikol v roku 1997 na
pôde Mestskej knižnice v Hlohovci a jeho autormi sú grafik a zberateľ ex libris Viktor
Chrenko, Helena Pekarovičová a Eva Úradníková. Mestská knižnica aj vďaka kontaktom so
svetovou organizáciou UNESCO dostala túto súťaž na medzinárodnú úroveň (v roku 1991
UNESCO prvýkrát finančne túto súťaž podporilo) a Ministerstvo kultúry SR ju v roku 2000
zaradilo do Kampane Rady Európy – Európa, spoločné dedičstvo. Súťaž Ex libris Hlohovec
sa zaradila medzi medzinárodné súťaže ex libris a počet jej účastníkov i kvalita neustále
rastie.
Od roku 2004 prebralo hlavnú zodpovednosť za organizovanie súťaže občianske združenie
EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC.
Postupne pribúdali aj spoluorganizátori – Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Mestský úrad v
Hlohovci, Základná škola na Koperníkovej ulici, Filatelistický krúžok, Centrum voľného času
Dúha, Jednota dôchodcov v Hlohovci, UNESCO, Slovenská komisia UNESCO a i.
Do tejto súťaže, výnimočnej v celej strednej Európe, sa už stihli zapojiť deti, učitelia,
knihovníci a rodičia nielen z mnohých miest Slovenska, ale aj z rôznych svetových krajín –
Argentína, Belgicko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, India, Litva, Macedónsko,
Mexiko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Čierna Hora, Bielorusko, Bulharsko,
Čína, Maďarsko a i.
Za hlavné ciele tohto projektu si organizátori určili, okrem snahy o oživenie tradície knižnej
značky, aj možnosť poskytnúť deťom alternatívu na trávenie voľného času a priviesť deti späť
ku knihám a vzdelávaniu.
Súťaž je rozdelená do viacerých kategórií, téma každého ročníka je iná, ale každá umožňuje
zamyslieť sa nad problematikou kultúrneho dedičstva všetkých zúčastnených krajín.
Medzinárodný rozsah tejto súťaže, ako aj jej hlboké posolstvo a osobitosť radia bienále Ex
libris Hlohovec k nenahraditeľným pamätihodnostiam mesta Hlohovec.
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