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Abstract:
Mikitová, M., 2008: Literary memento of an authentic witness of past and
presence. Acta Mus. Tekovens. Levice,7: 65-75 A biographical profile of an im-
portant Slovak scientist, writer, folklorist and university professor Jozef Melicher,
native from Hronské Kľačany near Levice. The book contains on his life, profes-
sional and creative activities, on his book and publishing act and annotated bio-
graphy of his books.
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V slovenskom literárnom a kultúrnom povedomí
je Jozef Melicher známy ako literárny vedec, regiona-
lista, folklorista, spisovateľ, publicista a vysokoškol-
ský pedagóg. Jeho osobnosť a tvorba je úzko spätá
s levickým regiónom. Ako rodák z Hronských
Kľačian, ktorý sa do svojho rodiska vytrvalo a trvalo
vracal, bol vynikajúcim znalcom a propagátorom
histórie a slovesného umenia Tekova a Hontu. Jeho
tvorba však svojím zameraním a významom ďaleko
presiahla tento región.

Narodil sa 20. marca 1929 v Hronských
Kľačanoch. Ľudovú školu, gymnázium i Učiteľskú
akadémiu navštevoval v Leviciach. Spočiatku pôsobil
ako učiteľ v Želiezovciach, Kremnici a v Tlmačoch.

V r. 1962 externe ukončil štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave
(slovenský jazyk a literatúra). Od r. 1960 pôsobil v Okresnom archíve v Leviciach
ako samostatný archívny pracovník. Na základe konkurzu bol v r. 1966 prijatý na
Katedru slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre ako odborný
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asistent. O rok na to bol prijatý na
externú ašpirantúru v Ústave
slovenskej literatúry SAV
v Bratislave, ktorú však pre kád-
rový postih neukončil. V roku 1972
absolvoval rigorózne pokračovanie
na FFUK v Bratislave vo vednom
odbore teória a dejiny slovenskej
literatúry a získal titul doktor filo-
zofie (PhDr.). Téma jeho dizer-
tačnej práce bola Lyrický rozprávač
Andrej Chudoba. V roku 1973
dostal výpoveď z pracovného
pomeru na PF v Nitre s odôvod-
nením, že „v rokoch 1968-69
narušil socialistický spoločenský
poriadok a nemá preto dôveru
potrebnú na zastávanie doterajšej
funkcie“ a „jeho publikačná činnosť
bola v príkrom rozpore s cieľmi ko-
munistickej výchovy“. A tak
nastúpil do Bytového podniku
v Nitre so zaradením pomocný ro-
botník. V roku 1978 ho postihla
náhla cievna mozgová príhoda,

ktorá po hospitalizácii v Nitre a liečení v Piešťanoch ustúpila do plnej zdravotnej
kondície. Po vyliečení pracoval v Archeologickom ústave SAV v Nitre ako kni-
hovník-bibliograf.

V roku 1990 sa vrátil ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickú fakultu v Nitre,
teraz Univerzita Konštantína Filozofa, kde začal prednášať dejiny slovenskej lite-
ratúry, etnokultúru a zamlčovanú literatúru. V r. 1992 sa habilitoval na docenta na PF
v Nitre súbornou prácou s témami Z interpretácií folklórnych textov, O literárnom re-
gionalizme a Nad zamlčovanými autormi. Témou jeho habilitačnej prednášky bol
Básnický idiolekt Rudolfa Dilonga. Od roku 2000 pôsobil ako externý docent na
Katedre slovenskej literatúry FF UKF v Nitre.

Okrem profesijnej činnosti s neuveriteľným entuziazmom zasahoval aj do
odborného a spoločenského života. V r. 1963 sa stal na dva roky predsedom krúžku
historikov v Leviciach v rámci Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV
v Bratislave, v r. 1965 bol členom redakčnej rady ročenky Západoslovenského kraja
Slavín. V r. 1969 sa zúčastnil študijného pobytu ako ašpirant Literárnohistorického
ústavu Maďarskej akadémie vied v Budapešti. 24. apríla 1994 bol prijatý za člena
Spolku slovenských spisovateľov. Od r. 2000 odborne spolupracoval s Občianskym
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združením Fontis, zameraným na uchovanie
kultúrneho dedičstva v SR. V roku 2000 bol
ocenený čestným uznaním Spolku sloven-
ských spisovateľov za dielo Literárne stopy
pod Zoborom.

Pravidelne a aktívne sa zúčastňoval mno-
hých odborných a vedeckých konferencií do-
ma i v zahraničí. Úspešné bolo jeho pred-
náškové turné o slovenskej katolíckej mo-
derne a o slovenskej exilovej literatúre
v Bulharsku v r. 1992, kde prednášal na sofij-
skej univerzite, v Mestskej knižnici a
v Kultúrno-informačnom stredisku ČSFR
v Sofii. Jeho prednáška Katolícka spisba
v didaktickej reflexii, prednesená v r. 1995
v Kultúrnom centre SR v Budapešti našla
v obecenstve značnú odozvu. Ďalšou medzi-
národnou konferenciou, na ktorej sa aktívne
zúčastnil, bola konferencia o Pavlovi
Straussovi na Katolíckej univerzite Petra
Pázmaňa v Pilišskej Čabe v Maďarsku.
Prednášal na tému Pavol Strauss v kontexte
slovenskej literárnej avantgardy.

Spolupracoval aj s Literárnym klubom
Janka Jesenského Kontakt v Nitre, ktorý
pracuje pri Divadle Andreja Bagara a uspo-
riadúva autorské literárne večery a stretnutia
s významnými osobnosťami vedy a kultúry.
Nechýbal ani v mnohých literárnych súťažiach ako člen odbornej poroty, najmä v
celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy Kráľove Šahy, aktívne sa zúčastňo-
val na rôznych zhromaždeniach, oslavách dňa učiteľov, na rôznych literárnych
besedách, najmä v knižniciach a školách, ktorých absolvoval niekoľko desiatok.
Prístupom k svojim čitateľom a tiež svojou tvorbou vytváral priestor aj pre rozvoj
tvorivých schopností detí, ktoré s obľubou siahajú po jeho knihách a nejednu z jeho
povestí prednášali aj na celoštátnej súťaži v prednese slovenských povestí „Šaliansky
Maťko“.

K štúdiu histórie podnecoval aj svojich študentov, ktorých systematicky viedol
k poznávaniu folklórnych a ľudových tradícii v ich rodných obciach, o čom svedčia
desiatky diplomových prác na tému nárečia, ľudové zvyky, život a obyčaje v jed-
notlivých slovenských obciach. Venoval sa aj ašpirantom a doktorandom, vychoval aj
novú generáciu regionálnych historikov s pozoruhodnými rigoróznymi prácami s re-
gionálnou tematikou.

Odhalenie pamätníka J. Palárika
v Starom Tekove, august 1968,

foto: Milan Hlôška
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V roku 1980 začali povestné turistické vychádzky s priateľmi (Andrej Chudoba,
Jozef Gallus, Pavol Čenger, Marko Ivanický, Ľudovít Bakaj, Štefan Adam a ďalší),
ktoré sa konali každoročne pod názvom Putovanie rodným krajom, nazývané tiež
Stretnutie krížnovršskej inteligencie, Pochody rodným krajom, či Putovanie ochran-
cov rodného kraja. Z týchto priateľských vychádzok a stretnutí vzišiel nejeden dobrý
nápad a nejedna inšpiratívna myšlienka, znamenajúca jej pretavenie do písaného slova.

Zdravie mu pomaly prestávalo slúžiť a i bolesti nôh ho prinútili tráviť čas v po-
hodlí svojho domova, pritom však neprestával verejne účinkovať publikačnou čin-
nosťou a viesť odbornú i spoločenskú korešpondenciu s literárnou a historickou
odbornou verejnosťou i so svojimi priateľmi. Navždy odišiel 9. januára 2008. Jeho
pohreb za účasti významných osobností slovenského literárneho a spoločenského ži-
vota sa konal 12. 2. 2008 v Nitre a bol spoločenskou manifestáciou úcty k tomuto
vzácnemu človeku.

Literárne ambície mal už ako študent, keď už v r. 1943 vydával ceruzkou písaný
časopis JAS, v r. 1946 redigoval študentský časopis levických gymnazistov Ozvena.
V tom čase začal publikovať v denníku Sloboda a dvojtýždenníku Plameň, kde viedol
rubriku aktualít Bez nadpisu a prejavil sa už aj ako literárny kritik, keď v roku 1947
začal publikovať svoje literárno-kritické postrehy, ktoré vyústili do bohatej literárno-
historickej a recenznej činnosti, zahŕňajúcej množstvo recenzií, publikovaných v naj-
rôznejších novinách, časopisoch a zborníkoch. Súbežne s literárno-kritickou tvorbou
sa venuje literárnej vede, teórii folklóru a jeho početné vlastivedné a publicistické
príspevky striedajú majstrovsky preštylizované ľudové povesti tekovské, hontianske,
požitavské, či ponitrianske a podzoborské. Prvými jeho knižnými vydaniami boli
súpisy archívnych dokumentov, poskytujúcimi obraz o hospodárskej a sociálnej
situácii v okrese Levice, vydanými v roku 1961 a 1962 pod názvom Okresný úrad

Vo chvíľach oddychu s manželkou Margitou
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v Leviciach 1923-1939 a Hlavnoslúžnovský úrad
v Leviciach [1938-1945]. V r. 1968 mu vyšiel Výber z
poézie a prózy vhodnej na prednes k 50. výročiu
vzniku ČSR. Ako zostavovateľ sa pričinil o vydanie
zborníka prác poslucháčov PF v Nitre pod názvom Zo
svitania (1969) a bulletinu Rok Matice slovenskej
v Tlmačoch (1969). Celý rok 1969 týždenník Pohronie
uverejňoval jeho seriál Z nášho folklóru (50 pokračo-
vaní). V snahe stručne priblížiť historické, prírodné,
architektonické a turistické zaujímavosti okresu
Levice vydáva v roku 1971 spolu s Alexandrom
Koreňovským a fotografom Petrom Paulom obrazovú
propagačnú brožúru Okres Levice. V čase svôjho exis-
tenčného postihu a obmedzenej publikačnej činosti od
r. 1973 uverejnil pod značkou me vyše 200 recenzií
v týždenníku Nové knihy. Podobne mu vychádzali
beletristické obrázky v podobe seriálu Z čilejkárskych
historiek a vlastivedný seriál v Matičnom čítaní, či
seriál historiek a povestí z tekovského regiónu v tl-
mačskom závodnom časopise Kirovec. V tomto čase mu z ideologických dôvodov
nevyšli rukopisy Veselo i vážne o čilejkároch, Detský svet pod Slovenskou bránou,
Každá mátoha inak máta.

Jeho vážny príklon k folklóru vyústil do spolupráce s Andrejom Chudobom,
ktorému poskytol ním zozbierané folklórne texty tekovských povestí, ktoré Chudoba
majstrovsky zbeletrizoval a vydal v r. 1974 v knihe Sedemdesiatsedem povestí spod
Slovenskej brány.

Z pracovného zaradenia v Archeologickom ústave SAV vyplynulo 10 zväzkov
Bibliografií slovenskej archeológie za roky 1980-1989, obsahujúcich súpis štúdií
a článkov z odboru archeológie, numizmatiky, antropológie a príbuzných vedných
disciplín. Ako spoluautor v troch ročníkoch Bibliografie dějin Československa spra-
coval state o slovenskej knižnej a časopiseckej historickej produkcii za roky 1973-
1977.

V roku 1982 vydal ako samizdat malú antológiu slovenskej poézie o víne a vini-
ciach – zborník Verše vínorodých vŕškov. O rok na to zostavil k stretnutiu rodákov
z Hronských Kľačian bulletin Kľačianske chýry. Cez teoretické skúmanie folklóru sa
dostal k praktickému beletrizovaniu povestí. V roku 1989 mu vyšla prvá z veľkých
zbierok povestí Tekovské povesti.

Hneď po návrate na PF v Nitre vydal pomocné texty pre učiteľov Poézia katolíckej
moderny, ktoré vyšli aj v 2. a 3. vydaní v rokoch 1991 a 1994. K 720. výročiu písom-
nej zmienky o rodnej obci zostavil pamätnicu Hronské Kľačany v premenách času.
Vo vydávaní povestí pokračuje v r. 1996 knihou Hontianske povesti. V tomto roku
vyšla aj Zamlčovaná literatúra a Krátky slovník nárečia slovenského tekovsko-čilej-

Knihovník AÚ SAV, 1987
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kárskeho. Rok 1998 bol opäť autorsky veľmi plodný, vyšla mu Čilejkárska rapsódia
a historické a folklórne črty Požitavské povesti a Od Zobora po Sitno. Štúdie
o literárnych tradíciách a kultúrno-historických udalostiach z okolia Nitry, resp.
z okolia Levíc, sú zahrnuté v dvoch publikáciách Literárne stopy pod Zoborom
(1999) a Literárne stopy pod Slovenskou bránou (2000). V roku 2000 bol spoluza-
kladateľom Almanachu Nitra, ročníka, ktorý prináša umelecké texty, recenzie,
príspevky z literárnej teórie a vedy, rozhovory i publicistiku popredných slovenských
spisovateľov i vedcov a pravidelne do neho prispieval. Jubilejné profilové mono-
grafické dielo venované Maríne Čeretkovej-Gálovej vydal v roku 2001 pod názvom
Ženskými očami. V perodiku Almanach Nitra mu vyšli krátke príbehy Povesti sa krú-
tia nad Katarínkou (2002). Teoretickými východiskami ľudovej slovesnosti sa za-
oberal v práci Premeny folklórnych textov, ktoré vyšli v roku 2007, ale ešte viac v
publikácii Z Levíc i spoza Levíc, kde sa nachádzajú rozsiahle štúdie Ľudový humor a
vtip spod Slovenskej brány a Poézia ľudových prípitkov. Ako zostavovateľ, redaktor
a spoluautor sa zúčastnil na vydaní zborníkov Život a dielo Svetloslava Veigla (1995),
Život a dielo Andreja Chudobu (1997), Nitra, naša Nitra (1998), Významné osobnos-
ti Nitry (1998), Život a dielo Jána Chryzostoma Korca (1999), Duchovnosť ako
princíp tvorby (2001), Život a dielo Andreja Červenáka (2002), Literárnovedné štúdie
II. - IV. (2002-2004), Pavol Stanislav jubiluje (2003) a mnohých ďalších. Niekoľko
jeho povestí vyšlo aj v knižnici pre nevidiach vo forme prerozprávaných textov na au-
diokazety. Jeho knižná tvorba našla uplatnenie aj v zahraničí, jeho knihy sa dostali do
mohých krajín sveta.

Významná je jeho publicistická činnosť ako literárneho kritika, historika, regio-
nalistu a znalca teoretických východísk ľudovej slovesnosti. V rôznych časopisoch a
zborníkoch desaťročia publikoval viac ako 600 štúdií a príspevkov k otázkam
slovenskej literatúry, folkloristiky, histórie, umenia, vlastivedy i spoločenského ži-
vota všeobecne i celý rad odborných interpretácií folklórnych textov povesťového a
baladického žánru.

Jeho tvorba bola prezentovaná aj na vlnách éteru: 2.5.1996 na rozhlasovej stanici
Devín herci Štátneho divadla v Košiciach čítali z knihy Hontianske povesti. Na tej is-
tej stanici 26.3.1997 odznela jeho literárna relácia Čilejkárska rapsódia, 20.1.1998 je-
ho literárne pásmo Báseň ako modlitba o slovenskej katolíckej moderne v kontexte
medzivojnovej poézie, 23.5.1998 v relácii L-itinerár odznelo jeho literárne pásmo
Zlomené krídla spirituálnej avantgardy po rokoch 1945 a 1948 a v tej istej relácii
26.12.1998 odznelo jeho rozhlasové pásmo Nepreklínať tmu – zažať svetielko. Na
verejnej nahrávke Slovenského rozhlasu v máji 1998 z Nemčinian, ktorá odznela pod
názvom Básne a víno o poézii Miroslava Piusa a Pavla Stanislava, predniesol hodno-
tiaci prejav. Jeho literárne pásmo Mariánsky kult v poézii katolíckej moderny
odvysielalo Rádio Devín 14.9.2003, ktoré vzdalo hold aj pri poslednej rozlúčke
s týmto vzácnym človekom 14.2.2008 reprízou jeho pásma Báseň ako modlitba.

Podrobný súpis Melicherovej knižnej a časopiseckej tvorby, ako aj odozvy na ňu
z pera významných osobností i rôznych publicistov (798 záznamov) obsahuje pub-
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likácia: Mikitová, Marta: Jozef Melicher. Personálna bibliografia. Levice, Tekovská
knižnica 1999. 94 s. Obrazová príloha 12 s.

Knižné dielo v tematicko-bibliografickom prehľade

Literatúra:
Poézia katolíckej moderny. 1. vyd. Bratislava, Pedagogický ústav mesta Bratislavy
1990. 30 s.
2. vyd. Bratislava, Krajský pedagogický ústav 1991. 39 s.
3. vyd. Bratislava, Metodické centrum mesta Bratislavy 1994. 62 s.
Študijný materiál obsahuje genézu slovenskej katolíckej moderny a profily jej štyroch
reprezentantov – exulantov (Rudolf Dilong, Karol Strmeň, Mikuláš Šprinc, Gorazd
Zvonický) a ostatných domácich predstaviteľov (Pavol Gašparovič Hlbina, Janko
Silan, Ján Haranta, Svetloslav Veigl, Pavol Ušák-Oliva, Ján Motulko). Profily sú do-
plnené aj ukážkami z ich tvorby.

Zamlčovaná literatúra. Nitra, Vysoká škola pedagogická 1995 /spr. 1996/. 188 s.
Kniha prednášok, štúdií a recenzií o zamlčovaných autoroch a ich dielach s dôrazom
na autorov slovenskej katolíckej moderny (Andrej Žarnov, Rudolf Dilong, Pavol
Gašparovič Hlbina, Janko Silan, Ján Haranta, Svetloslav Veigl, Pavol Strauss, Ján
Korec, Jozef Branecký, Pavol Ušák-Oliva, Ján Motulko, Gorazd Zvonický, Pavol
Hrtus Jurina, Ján Okáľ, Ján Frátrik, Valentín Beniak).

Literárne stopy pod Zoborom. Nitra, UKF 1999. 79 s.
Publikácia obsahuje štúdie: Staroslávna Nitra a bájny Zobor v literatúre, Motivické
premeny legiend a povestí nitiranskej proveniencie, Nitra a Zobor v poézii katolíc-
kej moderny, Nitrianska tvorivá odmlka Janka Jesenského, Zoborské inšpirácie Janka
Silana, Pavol Strauss v kontexte slovenskej katolíckej avantgardy, Legendy v legende
o zoborských pustovníkoch. Kniha je vhodná aj ako doplnková literatúra pre študu-
júcu mládež.

Literárne stopy pod Slovenskou bránou. Nitra, UKF 2000. 220 s.
Štúdia o literárnych tradíciách oblasti pod Slovenskou bránou (Južné Pohronie,
Poiplie, okolie Levíc, Šiah, Želiezoviec, Tlmáč a Pukanca). Z kultúrno-historického
hľadiska zaznamenáva osoby, ktoré sa v regióne narodili, tu študovali, pôsobili alebo
zomreli, ako aj fakty súvisiace s rozmachom teritória, prípadne i zmienky o ňom
v jednotlivých literárnych dielach, svedčiacich o využití miestnych inšpiračných
zdrojov niektorými umelcami, básnikmi, spisovateľmi, či publicistami. Práca posky-
tuje obraz o tom, ako sa skúmaný región prostredníctvom svojich miestnych tradícií
začlenil do celku slovenskej národnej kultúry. Obsahuje 13 kapitol: V ľudovom tóne,
Od Marka Aurélia k Anonymovi, Literárne a folklórne reflexie tureckej expanzie na
okolí Levíc, Tekov a Hont v literatúre minulých storočí, Sitno, moje Sitno, zďaleka
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ťa vidno, Od Čaky po Slovenskú bránu, Hontianska revolučná improvizácia Janka
Kráľa, Tekovská fara - ohnisko národného povedomia, V objatí levickej alma mater,
V zrkadlení Hrona, Južnou poštou k atómu, Vôňa rodného kraja v diele Andreja
Chudobu, Verše vínorodých vŕškov.

Ženskými očami. Marína Čeretková-Gállová jubiluje. Nitra, Matica slovenská 2001.
90 s.
Profilové monografické dielo o slovenskej spisovateľke, žijúcej v slobodnom po-
volaní v Nitre, autorke kníh noviel, románov, rozhlasových hier pre dospelých
i mládež, rozprávok pre deti, hereckých medailónov, rozhovorov a článkov publiko-
vaných v časopisoch a zborníkoch.

Folkór:
Krátky slovník nárečia slovenského tekovsko-čilejkárskeho. Doslov Andrej
Chudoba. Bratislava, Print-Servis 1996. 154 s.
Výkladový slovník nárečia z okolia Levíc (Tlmače, Čajkov, Hronské Kľačany,
Hronské Kosihy, Nová Dedina – Gondovo, Podlužany, Rybník nad Hronom, Starý
Tekov, Veľké Kozmálovce). Obsahuje aj úvodnú jazykovednú štúdiu a doslov pod
názvom Záchrana archetypálnych zvyškov jazyka v hodine dvanástej.

Čilejkárska rapsódia. Fotografie Milan Hlôška. Levice, ZISK 1998. 142 s.
Folklórne obrázky s piesňovými vsuvkami z oblasti tzv. čilejkárskych obcí v okolí
Levíc, cieľom ktorých je prostredníctvom beletristických podaní poukázať na
tradičný spôsob života našich predkov. Beletrizované zápisy ľudových rozprávačov
sú rozdelené do kapitol: Starí ľudia staré časy chvália (22 historiek o dejinných
udalostiach), Koho majú obesiť, ten sa neutopí (20 ukážok poverovej fantázie), Dobrá
voľa robí smiech, s mrcha vôľou ide hriech (18 humorných príbehov a čŕt), Čo sa už
len nepritrafí (20 postrehov z každodenného života).

Premeny folklórnych textov. Nitra, UKF 2004. 146 s. a Nitra, UKF 2007. 183 s.
Štúdia sa zaoberá ľudovou slovesnosťou v čitateľskej interpretácii a recepcii, pojed-
náva o teoretických východiskách folklórneho textu, o literárno-umeleckých
prostriedkoch a postupoch v procese jeho tvorby.

Z Levíc i spoza Levíc. Tlmače, SB Press 2008.
Publikácia skúma javy a procesy v levickom regióne v súvzťažnosti k jeho folkóru i
histórii. Obsahuje rozsiahle štúdie Ľudový humor a vtip spod Slovenskej brány a
Poézia ľudových prípitkov.

Povesti:
Tekovské povesti. Ilustroval Ján Lengyel. Bratislava, Tatran 1989. 192 s.
Zbierka obsahuje 123 beletristicky spracovaných ľudových povestí z tekovskej
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oblasti v troch skupinách – príbehy historické v kapitole Dávne chýry, príbehy
poverové v kapitole Každá mátoha inak máta a príbehy humoristické v kapitole
Smiech nie je hriech. Záverečná časť Slovo na záver je štúdiou o folklóre. Kniha ob-
sahuje aj poznámky a slovníček nárečových slov.

Hontianske povesti. Ilustroval Peter Šabo. Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
1996. 172 s.
99 historických, poverových a žartovných príbehov spod Sitna a dolného Poiplia.
Obsahuje kapitoly: Iné časy, iný svet, Zlata ako blata, Prenešťastný Turek na vojnu sa
dáva, Čo len človek vystojí, Aj árešt je pre ľudí, Straš, len škodu nerob!, Hontiansky
fígeľ, dolniacky špás. Obsahuje aj poznámkový aparát, slovníček nárečnových slov
a slovo na záver, ktoré je výpoveďou o tvorivom prístupe pri zostavovaní knihy.

Požitavské povesti. Spoluautor Jozef Trubíni. Ilustroval Jozef Trubíni. Doslov
Viliam Obert. Martin, Matica slovenská 1998. 160 s.
Kniha obsahuje 53 pamätihodných, podivných, poverových a prekáračkových príbe-
hov z povodia Žitavy – z okolia Zlatých Moraviec, Vrábeľ a Nových Zámkov.
Príbehy zozbieral J. Trubíni, zbeletrizoval ich J. Melicher. Okrem povestí, rozde-
lených do piatich tematických častí, publikácia obsahuje aj základné historické a geo-
grafické informácie o obciach Požitavia. Povesti svojrázne charakterizujú región
z obsahovej stránky, ale i čo sa týka výrazov, názvov aj vetných formulácií.

Od Zobora po Sitno. Historické povesti a folklórne črty z južného Slovenska.
Bratislava, DONY 1998. 158 s.
64 povestí v kapitolách Dávnejšie ako dávno, Už Turek ide, už vojna bude, Zlata ako
blata, Ide zbojník brezinou, Tekovský fígeľ, hontiansky špás, Straš, len škodu nerob!
Keď zástava zaviala, v ktorých sú vymedzené dve hodnoty – národno-duchovná
(Zobor, Sitno a ich slovenské tradície v procese formovania slovenskej národnej
duchovnosti) a národno-existenčná, ktorá poskytovala ľudu bez politických a sociál-
nych práv vieru a nádej na prežitie ťažkých časov.

História (bibliografie):
Okresný úrad v Leviciach 1923-1939. Bratislava, Slovenská archívna správa 1961.
238 s.
Súpis 2241 archívnych dokumentov, poskytujúcich obraz o hospodárskej, politickej
a sociálnej situácii v okrese Levice (obežníky, správy, uznesenia, pokyny, výmery,
výkazy, žiadosti a pod.)

Hlavnoslúžnovský úrad v Leviciach. Bratislava, Slovenská archívna správa 1962.
123 s.
Publikácia vo forme katalógu obsahuje 611 záznamov dokumentov z Hlavno-
slúžnovského úradu v Leviciach, ktorý tu existoval do 20.12.1944. Približuje dejiny



levického regiónu v rokoch 1938-1945.

Bibliografie dějin Československa za rok 1973. Zostavil Věroslav Myška, Lumír
Nesvadbík, Anna Škorupová, Jozef Melicher, Ján Rataj. Praha, Academia 1983. 356 s.
Bibliografie dějin Československa za rok 1974. Zostavil Věroslav Myška, Lumír
Nesvadbík, Anna Škorupová, Jozef Melicher, Ján Rataj. Praha, Academia 1986. 316 s.
Bibliografie dějin Československa za rok 1976-1977. Zostavil Miloslav Kudelásek,
Bohumila Houbová, Jitka Kalhousová, Jozef Melicher. Praha, Academia 1990. 436 s.
Výberové bibliografie o českej a slovenskej knižnej a časopiseckej produkcii k prob-
lematike dejín Československa a svetových dejín.

Bibliografia slovenskej archeológie za rok 1980. Nitra, Archeologický ústav SAV
1984. 71 s.
Bibliografia slovenskej archeológie za rok 1981. Nitra, Archeologický ústav SAV
1985. 76 s.
Bibliografia slovenskej archeológie za rok 1982. Nitra, Archeologický ústav SAV
1985. 80 s.
Bibliografia slovenskej archeológie za rok 1983. Nitra, Archeologický ústav SAV
1986. 94 s.
Bibliografia slovenskej archeológie za rok 1984. Nitra, Archeologický ústav SAV
1987. 103 s.
Bibliografia slovenskej archeológie za rok 1985. Nitra, Archeologický ústav SAV
1988. 86 s.
Bibliografia slovenskej archeológie za rok 1986. Nitra, Archeologický ústav SAV
1989. 104 s.
Bibliografia slovenskej archeológie za rok 1987. Nitra, Archeologický ústav SAV
1990. 78 s.
Bibliografia slovenskej archeológie za rok 1988. Nitra, Archeologický ústav SAV
1991. 91 s.
Bibliografia slovenskej archeológie za rok 1989. Nitra, Archeologický ústav SAV
1992. 103 s.
Bibliografie obsahujú súpis štúdií a článkov z odboru archeológie, numizmatiky,
antropológie a príbuzných vedných disciplín. Určené sú predovšetkým vedeckým a
odborným pracovníkom, regionálnym historikom, kronikárom a študentom.

Vlastiveda, regionalistika (zostavovateľ):
Výber z poézie a prózy vhodnej na prednes k 50. výročiu vzniku ČSR. Levice,
Okresný dom pionierov a mládeže 1968. 16 s.

Rok Matice slovenskej v Tlmačoch. Tlmače, Miestny odbor Matice slovenskej
1969. 34 s. Zborník spomienok na činnosť MOMS v Tlmačoch.
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Okres Levice. Spoluator Alexander Koreňovský. Fotografie Peter Paul. Bratislava,
ERPO 1971. 16 s.
Propagačná obrazová publikácia približuje historické, prírodné, architektonické a tu-
ristické zaujímavosti okresu Levice.

Verše vínorodých vŕškov. Ilustrácie Júlia Hadvigová. Nitra, Samizdat 1982. 133 s.
Malá antológia poézie o víne a viniciach.

Kľačianske chýry. Veselo i vážne o našej obci. Hronské Kľačany, Osvetová beseda
1983. 32 s.
Bulletin k stretnutiu rodákov.

Hronské Kľačany v premenách času. Hronské Kľačany, Obecný úrad 1995. 56 s.
Pamätnica k 720. výročiu písomnej zmienky o obci. Zborník.
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