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Vlasta a Oldo sa nemali veľmi radi. Obaja robili čašníkov vo Filmovom klube,
vychýrenom podniku ľudí od filmu. Prichádzali však aj lovci podpisov či snobi,
ktorých tešilo vysedávať práve tam, kde hviezdy strieborného plátna.
Kniha najväčší priateľ človeka. Od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných
spoločníkov mladých či starých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve
v marci? Za odpoveďou sme sa vybrali za pani Tatianou Krškovou, ktorá
prevádzkuje kníhkupectvo v Revúcej a v Rimavskej Sobote.
Marec – mesiac knihy sa začal oslavovať alebo bol vyhlásený v roku 1955.
A prečo marec? Lebo Matej Hrebenda sa narodil v mesiaci marci a nakoniec
aj v mesiaci marci zomrel. A je to v podstate náš regionálny významný
národný buditeľ, ktorý aj napriek tomu, že bol slepý, dokázal rozsievať tú
vzdelanosť a roznášať knihy medzi chudobný ľud, aby boli vzdelanejší.
A tak potom vlastne tá kniha sa dostala do každej knižnice a vypestoval aj
lásku ku knihám.
Od tej doby prešli aj knihy novými zmenami či vylepšeniami.
Vzhľadom k tomu, že1 tá technológia išla míľovými krokmi dopredu, tak aj
tá kniha v súčasnej dobe má rôzne tie podoby. Je určite farebnejšia,
interaktívnejšia, kombinovaná či zvukom – CD-čkom, iným nosičom tej
knihy, a je veľká škála tých kníh. Oveľa viac, oveľa väčšia ako bola
v minulosti.
Výber je takmer neobmedzený. Čítať sa dá čokoľvek. Dôležité je, aby nás to
bavilo.
Sú to také vlny, vlny, vlna krimináliek2, vlna fantasy, vlna erotiky, vlna
historických kníh, a je to tak popremiešané, hej. Keď niekto vydáva alebo
teda vyjde nejaká prvá knižka, ktorá je fantasy, všetci ideme za fantasy. Keď
vyjde nejaká omaľovanka antistresová, všetci ideme za antistresovými
omaľovankami. Potom zase niečo nové príde. A niekedy aj tá reklama urobí,
urobí z nie najkvalitnejšej knihy žiadanú knihu. A niekedy tá dobrá kniha
obsahom trošku musí postáť, dozrieť na tej polici, aby si ju niekto všimol.
A potom sa stane takým výborným bestsellerom.
Kniha nám stále ponúka veľmi veľa a mala by byť dôležitou súčasťou nášho
života.
Dôležité čítať je kvôli tomu, aby mal človek vyššiu, väčšiu slovnú zásobu,
aby si dokázal predstaviť ten dej, aby si dokázal predstaviť hrdinov, čiže aby
mu pracovala fantázia, aby mu bolo dobre, lebo kniha je dobrý priateľ
človeka. Tým pádom nikdy nie je ten človek sám. A získava veľa vedomostí.
V každom veku vždy je dobré niečo čítať.
A aký je obľúbený žáner pani Tatiany?
Ja mám veľmi rada poviedky. Poviedky sú môj obľúbený žáner. Veľmi rada
čítam príbehy, ktoré sú písané spisovateľmi pre deti. Či je to prekladová
literatúra, alebo aj súčasná literatúra. Ja sa v tom nájdem ako dieťa.
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Redaktorka: Pevne veríme, že vám pani Tatiana poskytla aspoň maličkú motiváciu, aby
ste sa rozhodli siahnuť po nejakej knihe a vydať sa do sveta, pre ktorý občas
neplatia naše pravidlá. Pre Televíziu Rimava Katka Kantorová.
T. Kršková: ... bola doma, no pán režisér mal veľa práce. Z filmovačky si to namieril rovno
do Filmáča. A tam sa potom aj s celou spoločnosťou seberovných zabával až
hlboko do noci.

TV Rimava, 21. 3. 2017, minutáž: 00:03:52 min.
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=8hesNDOLfYw)
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