Život
Rodné mesto: Bratislava. Prvé roky učenia: v
starej škole pod Slavínom, ktorej sa hovorilo
aj ,,kláštorná", (v predvojnových rokoch bola
súčasťou ženského kláštora), počas štúdia na
Gymnáziu Ladislava Sáru ( v rokoch 1972 až
1976) mala šťastie na skvelú profesorku
slovenského jazyka a literatúry (Rozaliu
Szemzoovu), ktorá v nej podnietila lásku k
písanému slovu a pomohla jej v prvých
krôčkoch
ku
vlastnej
tvorbe.
Ďalšie štúdium: pedagogická
nadstavba v
Modre a FFUK žurnalistika (nedokončená z
rodinných dôvodov). Po ukončení vzdelania
v rokoch 1980 – 1982 pôsobila ako učiteľka
v materskej škole v Bratislave, medzi tým
(1982 – 1987) bola na materskej dovolenke.
V roku 1984 odišla z Bratislavy do malého
mestečka Stará Turá pri moravskoslovenskom pohraničí, kde pracovala ako
knihovníčka
v
mestskej
knižnici.
V
rokoch
1990 – 1993
bola
spoluzakladateľkou
a
riaditeľkou
vydavateľstva
Nádej,
1993 – 1998
majiteľkou a konateľkou vydavateľstva Dúha
v Bratislave, v rokoch 1998 – 2000
spolupracovala s vydavateľstvami Tranoscius
v Trnave a Knižné centrum v Žiline, zároveň
redigovala detský mesačník Dúha. Od roku
1997 žije a píše v Žiline-Bánovej.
Písala aj pod menom Zuzana Kozičová.
Má tri deti: Šimona, Bohuslavu a Barboru

Školy
•

•
•
•

Gymnázium Ladislava Sáru,
Bratislava – humanitná vetva,
štúdium ukončené maturitou v roku
1975
žurnalistika FFUK, Bratislava
(1975 – 1978)
nadstavbové štúdium pedagogiky
v Modre
bakalárske štúdium pedagogiky
a dejín výtvarného umenia

Zuzana
Kuglerová

Tvorba
Zo začiatku sa venovala písaniu poézie,
ktorú publikovala v časopisoch a zborníkoch
Nové slovo, Nedeľná Pravda, Smena.
Neskôr po literárnej odmlke začala písať
prózu. Založila a vydávala detský časopis
Dúha.

spisovateľka a novinárka
(* 23. november 1955
Bratislava)

Názov: Zuzana Kuglerová
Bibliografický leták
©Mestská knižnica, p.o.m., Bojnice
2011

S básňou je to vždy ťažšie ako s koňmi.
Nadarmo prosíš!
Utečie ti ako zaprasknutím biča
tým najpriezračnejším cvalom
- a rovno spod ohlávky!
S básňou je to vždy ťažšie ako s koňmi.
Vlastne nič pre ňu nemáš,
len svoje nepokojné srdce
ako kus soli,
čo ti kôň vylizuje z dlane!

Poézia
•
•
•
•

Madona v hmlách, 1979, Slovenský
spisovateľ (zbierka básní)
Opakovaný záber, 1982, Smena
(zbierka básní)
Žena zo Samarie, 1996, Dúha
(zbierka meditatívnych básní)
Týždeň pre Barborku, 2003
(poézia – bibliofílie)

•
•

•

•
•
•
•

Žila som v tme, 1991, Nádej
(autobiografický román)
Slnečný lúč Svetláčik 1994, Dúha
(rozprávky s duchovným zameraním)
Snehovláska, 1991, Nádej
(rozprávky)
Rozprávky zo šípového kra, 1991,
Nádej (rozprávky)
Púpavový slnečník , 1991, Nádej
(rozprávky)

•
•
•
•

Nardénová záhrada, 1999, Sprint
(rozprávky)

•

Abrahám, 1999, Sprint (biblické
príbehy)

•

Vymaľuj si rozprávku, 1999, Knižné
centrum (rozprávky)

•

•

•

Historické romány

•

•

Próza

Posledný tanec sezóny a prvá láska
bez mena, 1975 (poviedka, prvotina)
Let snehovej kráľovnej, 1980
(poviedka – vhľad do rodičovskoučiteľských výchovných problémov)
Slnečný lúč Svetláčik, 1994, Duha
Praha.(rozprávky, náboženská téma)

Rozprávky z blogu, 2010,
Vydavateľstvo SSS (rozprávky)

•

Beda porazeným, 1993, Nádej, (román)
Turkova stupaj, 2003, Vydavateľstvo SSS
(zbierka povestí zo Žilinského kraja)
Čarodejnica z Petrovíc, 2004, Matica
slovenská (román)
Rytier a zbrojnoš trojdielny román
1. diel: 2004
2. diel: 2005
3. diel: 2007
Vydavateľstvo SSS (trojdielny román)
Kliatba kožušníkovej vdovy 2007, Matica
slovenská (zbierka povestí z okolia mesta
Žilina)
Dcéra riečnej panny – 2008, Matica
slovenská (román)
Zlatá reťaz boha Sobeka – 2009, Matica
slovenská (román)

