
    
 

STANISLAV RAKÚS 
sa narodil 20. januára 1940 
v Šúrovciach. Vyštudoval 
Vysokú školu pedagogickú 
v Prešove. Od roku 1969 
pôsobí na Katedre 
slovenského jazyka 
a literatúry Filozofickej 
fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove. Ako 
jeden z mála slovenských 
literárnych tvorcov sa 
sústavne venuje umeleckej 
próze i literárnej vede. 
Do slovesného diania 
vstúpil v polovici 
šesťdesiatych rokov 
publikovaním poviedok, 
recenzií a literárnovedných 
štúdií v rôznych literárnych 
a literárnovedných 
časopisoch. Debutoval 
novelou Žobráci (1976). 

 

Vydavateľ K. K. BAGALA, Univerzitná knižnica PU a 
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF PU 

 

Vás pozývajú na 
 

LITERÁRNU BESEDU  
do Centrálnej študovne UK PU 

dňa 25.11.2009 o 10.00 hod. 
 

• ••• •• •••• • •• •••• ••• 

 

O novej zbierke poviedok  

•T•E•L•E•G•R•A•M• 
budú besedovať  

autor - Stanislav Rakús  
a K. K. Bagala - vydavateľ 

 

Moderujú Milan Kendra a Marta Součková 
 

 
Na besede bude možné zakúpiť prezentovanú knihu a 

publikácie z vydavateľstva L.C.A. s výraznými zľavami  
 

KOLOMAN KERTÉSZ BAGALA
sa narodil 18. apríla 1964 
v Leviciach. V roku 1991 

založil Literárnu a kultúrnu 
agentúru L.C.A. Venuje sa 

organizácii kultúrnych 
podujatí, propagácii domácej 

literatúry a najmä 
vydavateľskej činnosti. Tá 
je orientovaná výhradne na 
slovenských autorov, najmä 

debutantov. Založil 
literárnu súťaž Poviedka, 
literárny súbeh Román 2006 
a Básne 2009. Organizuje aj 
ďalšie literárne projekty, 
ako sú  Literárne soirée, 

Literárny cirkus, Literárny 
podcast, 100 kníh Tatra 

Banky. Na jar 2009 spustil  
literarnyklub.sk, ktorého 

súčasťou je o.i. aj fonotéka 
a videotéka súčasnej 
slovenskej literárnej 

tvorby. 

 
foto: M. Nôta

http://www.literarnyklub.sk/literarne-soiree/
http://www.literarnyklub.sk/klubove-podujatia/
http://www.literarnyklub.sk/podcasty/
http://www.literarnyklub.sk/podcasty/
http://www.literarnyklub.sk/klubove-podujatia/
http://www.literarnyklub.sk/klubove-podujatia/

	sa narodil 18. apríla 1964 v Leviciach. V roku 1991 založil Literárnu a kultúrnu agentúru L.C.A. Venuje sa organizácii kultúrnych podujatí, propagácii domácej literatúry a najmä vydavateľskej činnosti. Tá je orientovaná výhradne na slovenských autorov, najmä debutantov. Založil literárnu súťaž Poviedka, literárny súbeh Román 2006 a Básne 2009. Organizuje aj ďalšie literárne projekty, ako sú  Literárne soirée, Literárny cirkus, Literárny podcast, 100 kníh Tatra Banky. Na jar 2009 spustil  literarnyklub.sk, ktorého súčasťou je o.i. aj fonotéka a videotéka súčasnej slovenskej literárnej tvorby.

