Hana Zelinová
* 20.7.1914 Vrútky
† 16.3.2003 Bratislava

Prvá dáma súčasnej slovenskej literatúry –
takto oslovovali spisovateľku pre deti a
mládež i autorku pre dospelých,
Hanu Zelinovú.

● Narodila sa 20.7.1914 vo Vrútkach.
● Ľudovú a meštiansku školu
vychodila v rodisku, potom študovala
na Učiteľskom ústave v Bratislave.
● V rokoch 1937-1939 pracovala ako
redaktorka časopisov Slovenský
východ a Novosti v Košiciach.
● Počas vojny žila v Prešove
a Bratislave a venovala sa literárnej
tvorbe.
● V rokoch 1945-1951 bola
riaditeľkou nakladateľstva Svojeť
v Košiciach.
● Po presťahovaní sa do Bratislavy
pracovala najskôr v podniku Obnova
(1951-1954) a potom
v Západoslovenských vodárňach
a kanalizáciách (1954-1960).
● Roku 1960 sa stala redaktorkou
detského časopisu Zornička, kde
pôsobila až do odchodu na dôchodok
roku 1972.
● V rokoch 1990-1992 bola
poslankyňou NR SR za DS. Žila
v Bratislave.
● Zomrela 16. marca 2004.

Výbe r z bibliografie pre dospelých:
Zrkadlový most (1941) – debutová
zbierka poviedok o medziľudských
vzťahoch
Prístav pokoja (1944) – román
o kliatbe osudu doliehajúcej na tri
generácie zemianskej rodiny
Anjelská zem (1946)
Hora pokušenia (1948), Dievočka
vstaň (1948), Diablov čardáš (1958)
Alžbetin dvor (1972), Volanie vetra
(1974), Kvet hrôzy (1977)
Hodvábna cesta (1980), Smäd (1981),
Kľukatý let motýľa (1983)
Kamenný ruženec (1970) – zbierka
kratších próz
Hodina zažíhania sviec (1979) – súbor
noviel
Vejár s fialkami (1986)
Hlas starých huslí (1988)
Nočný koncert (1989)
Víno kráľov (1993)
Harlekýnove milióny (1994)
Vranie oči (1995)

Dve slová (1996)
Sedem dní a jedna noc (1996)
Ruža zo samého dna (1997)
Aj v raji prší (1998)
Múr plaču (1999)
Smäd (2000)

Z kníh pre deti a mláde ž:
Sivá húska (1959), Jakubko (1959),
Bosý generál (1962), Do videnia,
Zuzanka (1966), Bambusová
princezná (1966), Hriešna krajina
Atlantis (1966), Večer neprídem
(1972),
Otec, povedz pravdu (1977),
Pehavý noštek (1981), Hanibal za
bránou (1985), Vlnky- žblnky
(1987), Spať na slnku (1988),
Rozprávková studnička (1999),
Najkrajšie rozprávky Hany
Zelinovej (2004)

Je i autorkou viacerých
rozhlasových hier:
Boj o modrú stuhu (1933), Mateo
Falcone (1933), Fanfáry pre Júliu
(1947), Kde hvízdajú drozdy (1960),
Tma má modré oči (1962), Kismet
(1968)
i autorkou rozhlasových rozprávok
a hie r pre deti a mládež
a divadelných hier:
Mária (1943), Ktosi je za dverami
(1944), Žijem cudzí život (1947)

Vo svojich dielach mnohokr{t spomenula
svoju rodnú obec Vrútky.
„Vrútky drahšie od briliantov“, tak sa
rodisku vyznala pri príležitosti 745.výročia
prvej písomnej zmienky o Vrútkach.

A Vrútky sa jej to usilujú prejaviť
v rôznych form{ch. Mestské zastupiteľstvo
jej v roku 1991 udelili Čestné občianstvo
mesta Vrútky za celoživotnú tvorbu
a propag{ciu rodného mesta v liter{rnej
tvorbe.
Dňa 25.marca 1995 mesto schv{lilo
n{vrh na pomenovanie mestskej knižnice
n{zvom Mestská knižnica Hany
Zelinovej. Ďalším prejavom vďaky bolo
zriadenie Pamätnej izby Hany
Zelinovej, ktorú sl{vnostne otvorili
26.septembra 2003. V roku 2002 bola
vyhl{sen{ za osobnosť Turca.
Kr{sne životné jubileum Hany
Zelinovej roku 2004 si chcelo Mesto
Vrútky spolu s vydavateľstvom Knižné
centrum pripomenúť aj vydaním
knižnej publik{cie poskladanej z jej
rozpr{vkovej tvorby, uverejňovanej
v rozličných periodik{ch. Žiaľ, autorka
sa ho už nedožila.
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„Knihy sú radosťou, vzdelaním
a úmornou prácou, lebo písať
romány, knihy pre deti či históriu
nie je motýlie poletovanie z kvetu
na kvet, ale hodiny, dni a mesiace
hľadania materiálov.
Veľkosť národa sa dá merať i tým,
koľko má vzdelaných občanov.“

