Peter Glocko
(* 2.júna 1946 Muráň)
prozaik, scenárista, dramatik,
autor literatúry pre deti a mládež
• narodil sa 2.júna 1946 v Muráni
• po maturite na Strednej priemyselnej
škole chemickej v Bratislave (1964) pracoval
v priemysle
• 1966 – 1999 pracoval ako redaktor vo
vydavateľstvách Mladé letá, Osveta,
Smena, Slovenský spisovateľ
• žije v Bratislave ako spisovateľ
v slobodnom povolaní
•podľa svojich románov pre mládež
napísal aj niekoľko rozhlasových hier

Z literárnej tvorby
Šťastenko 1970) – zbierka literárne
spracovaných ľudových rozprávok a
povestí z oblasti Zamaguria, ktoré zozbieral
Viktor Majerík
Rozprávky zo Zamaguria (1970)
Prší, prší dážď (1971) – leporelo,
rečňovanky o pranostikách
Ako kominárik svetom putoval (1974) –
seriál rozprávok, zanimované v roku 1975

Vodníkove zlaté kačky (1975) – zbierka
spracovaných ľudových povestí a
rozprávok
O klobúku, ktorý nechcel čarovať (1980)
Šťastný pán Cyprián (1980) – román s
autobiografickými motívmi o osudoch
začínajúceho spisovateľa
Hĺbka ostrosti (1982) – súbor noviel
Srdcový kráľ (1984) – zbierka poviedok
Ruža pre Jula Verna alebo Päť týždňov
bez balóna (1986)

Devätoro remesiel a desiaty fígeľ (1986)
Tomáš a lúpežní rytieri alebo Za
kameňom mudrcov (1987)
Vodníkova kmotra (1987)
Ja sa prázdnin nebojím (1988)
Slovenské rozprávky, úpravy
rozprávok podľa Pavla Dobšinského (1988)
Robinson a dedo Milionár (1990)
Kráľ psov a zázračná krajina (1992)
Lietajúci klobúk (1992)
Ružová Anička (1993) - úpravy
rozprávok podľa Pavla Dobšinského (1993)
Nebeská sláva (1993) - úpravy

rozprávok podľa Pavla Dobšinského (1993)
Zlatovlasý rytier alebo Kráľovič
Neviemnič, neznámy rytier v boji (1994) –
prerozprávanie hrdinských a rytierskych
rozprávok
Kominárik (1994)
O múdrej Aničke, šalamúnskej hlavičke
alebo Čo fígeľ, to groš (2000) – šibalské
rozprávky
Šťastenko a Čierny pán alebo Desať
hradov, sto pokladov (2001) – dobrodružnopovesťový príbeh
Tri vety pre ospedalské siroty (2003) –
román pre mládež
Prešporské čary pána Christiana (2004)
Večernica z Dračej jaskyne (2005)
Kliatba čierneho anjela alebo diablov
testament (2006)
Rozprávkar a rozprávnica ( 2006)
Tri lásky Terézie Vansovej( 2007)

Scenáre
Smutný lord (1969) – scenár k
hranému filmu pre deti a mládež
O klobúku, čo nechcel čarovať (1969)
Putovanie do San Jaga (1975)
Milionár (1974) – televízny film
Pieseň o Muráni (1974) – animovaný
seriál
Ako kominárik svetom putoval (1975)
Hĺbka ostrosti (1979) – televízny film
Veľký Mogul (1979) – televízny film
Rosný bod (1979) – televízny film
Plavčík a Vratko (1981)
Popolvár najväčší na svete (1982)
Vodník Rybka a figliar Šupka (1985) –
animovaný seriál
Ružová Anička (1992)
Chudobných rodičov syn (1993)
O Jankovi zlatom kľučiarovi (1994)

Ocenenia
Prémia v rámci XII. Európskej ceny za
literatúru pre deti Pier Paolo Vergeno
(Padova 1989) za knihu Ja sa prázdnin
nebojím
Zápis na Honour list IBBY 1990 (USA) za
knihu Ja sa prázdnin nebojím
Trojruža 1995, cena Slovenskej sekcie IBBY za
celoživotnú tvorbu pre deti a mládež
Pocta Pavla Dobšinského (1996)
Vydavateľská cena Mladých liet za román Ruža
pre Jula Verna (1986)

Z divadelných hier pre deti
Veľká rozprávka o Malom princovi
(insc.1999)
O pyšnej Dore alebo Paťa
rozprávnica (insc.2003)
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