
  Vanda Rozenbergová

 ▪  narodila sa  4. 6. 1971 v Bojniciach

 ▪  po  ukončení  Gymnázia  v Novákoch 
absolvovala žurnalistiku na FFUK v Bratislave

▪ je trojnásobnou finalistkou súťaže Poviedka 
(2001, 2005, 2006)

▪  je finalistkou súťaže Anasoft litera (2016, 
2018)

▪  autorsky prispievala do rozhlasu literárnymi 
príspevkami pre Miniromán

▪  od roku 2011 je zamestnaná ako knihovníčka 
- bibliografka v Hornonitrianskej knižnici 
v Prievidzi

▪  žije  s rodinou v Prievidzi

▪  venuje sa aj výtvarnej práci, maľuje 
nepriehľadné obrazy na sklo

Z literárnej  tvorby 

  2011  zbierka  poviedok  Vedľajšie  účinky 
chovu drobných hlodavcov

  2012 román Moje more

 
              
  2015 zbierka poviedok Slobodu bažantom
  2017 román Muž z jamy a deti z lásky

  2018  novela Tri smrtky sa plavia

pre deti 

je spoluautorkou knižného vydania 
prvého slovenského 3D animovaného 
večerníčka Websterovci 

  2017  Websterovci: príbehy zo siete 
-spoluautori Katarína Kerekesová, Vanda 
Rozenbergová, Zuzana Križková, Juraj 
Raýman, Zuzana Dzurindová a Peter Nagy



Websterovci: príbehy  zo  siete:  Vnútri 
ľudského sveta existuje iný, malý svet. Je tiež 
utkaný  z  príbehov  ako  ten  náš.  Ich  vlákna 
prepletajú  bytosti  s  ôsmimi  nohami  a  štyrmi 
očami - pavúky. Pavúčia rodinka Websterovcov 
žije na najvyššom poschodí jedného domu na 
Cvernovej  ulici,  v  útulných  kokónoch 
zavesených vo výťahovej strojovni.

Hlavná  hrdinka  -  šesťročná  pavúčica  Lili  sa 
toho  musí  veľa  naučiť.  Utkať  svoje  prvé 
vlákno, spustiť sa prvýkrát do školy.

 

Jej tínedžerský brat Hugo ju sprevádza, aj keď 
mu sestra niekedy poriadne lezie na nervy. 

Mama Alma sa postará o pavúčie pochúťky a 
tato Walter o rozhodné slová. Trošku zábudlivá 
babka Matilda a vášnivý zberateľ dedko Rafael 
zas o prekvapivé vynálezy. V šiestich príbehoch 
objavíme nielen pevnosť pavúčieho vlákna, ale 
najmä skutočnú silu rodiny, ktorú spája.
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"Pre more si dám koleno vŕtať, milujem 
svätý pokoj a čistý vzduch. "

 "Neznášam mlieko a to ani na pohľad."

"Mám rada deti, aj svoje. "

Vanda Rozenbergová

" Moje vlastné deti majú skvelý život 
a uvedomujú si to. Ak ich niečím dokážem 
zaujať, tak tým, čo sama robím: čítaním, 

písaním, maľovaním, premýšľaním 
a zapaľovaním ohňa v iných ."

.

"Na domýšľanie mám cit. Oči aj uši. "


