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Mladí programátori sa dnes boli ukázať, ako to vedia s Micro: bitmi.
Micro:bity sme rozospievali a dokonca aj rozsvietili!
Všetky deti boli šikovné a my sa už teraz tešíme na naše ďalšie
spoločné stretnutie, na ktorom si skúsime urobiť vlastný krokomer!

Záujemcovia o školenie pre začiatočníkov nám môžu napísať                  
na ivanaukis@kniznicapp.sk, aby sme si dohodli termín stretnutia.

 RASTLÍN
 

VEĽKÁ VÝMENA 
 

 ODREZKOV A SEMIEN
 v sobotu 5. marca 2022

od 10.00 do 14.00
Podtatranská 1548/1,

Spoločenská miestnosť

Chceš si vymeniť rastlinku
za novú? 

Príď do knižnice!
 

V PODTATRANSKEJ KNIŽNICI
V POPRADE

Školenie mladých programátorov: Micro:bity
 
 

JÁN JURAJ RAINER 
150. VÝROČIE ÚMRTIA



Počas jarných školských prázdnin sa v dňoch od 21.-25.2.2022 konal v Oddelení umenia           
v Spišskej Sobote Jarný umelecký tábor Havránkovo. Témou tábora boli rôzne druhy
umenia: tanec, divadlo, hudba, výtvarné umenie, fotografia a videotvorba.
Tábor z verejných zdrojov podporil
 Fond na podporu umenia.
21.2.2022
Deň videotvorby a FLUID ARTu
Oľga Kollárová predstavila deťom  svoju prácu. Pre deti  pripravila  ukážky rôznych
tipov videotvorby. Po úvodnej teoretickej časti si každé dieťa vytvorilo video v rámci
techniky časozber. 
Druhú časť dňa sme sa venovali fluid artu. O tento program sa postaral Peter Mlynský,
ktorý deťom ukázal svoje práce,  svoju techniku maľby a spolu s deťmi sa rozprával o
výrazovom pôsobení jednotlivých farieb. Neskôr si deti  mohli vyskúšať túto techniku
samé. Každé dieťa malo k dispozícii vlastné plátno, ktoré si po workshope mohlo zobrať
domov.
22.2.2022  
Deň divadla a filmu
O program sa tento deň postaralo divadelné duo Hoki Poki, ktoré pre deti pripravilo
predstavenie s názvom Keď sa hľadá kamarát. Predstavenie plné pesničiek a tanca deti
naučí, kto je skutočným priateľom. Cez vtip a zábavu deti upozorní, že lakomstvo,
zneužívanie, posmešky, klamstvo a ani podvod v priateľstve nemá čo hľadať. 
Po predstavení mali Hoki Poki pre deti pripravené hry a súťaže, počas ktorých sa 
 naučili, prečo je dôležité spolupracovať a vždy myslieť aj na toho druhého. Taktiež si
vyskúšali, aké to je chodiť v šľapajách Yetiho. Popoludní sa  venovali knihám a spoločne
si čítali svoje obľúbené knižné príbehy.
23.2.2022 
Deň o knižnici a knihách
Počas  Jarného umeleckého tábora Havránkovo sme nezabudli ani na knižnice a knihy..
Rozprávali sme sa o pravidlách a povinnostiach čitateľa, naučili sme sa pracovať s
online katalógom, lúštili sme knižné hádanky a venovali sa tvorivému projektu Ako
vzniká kniha. Popoludní si deti vymýšľali vlastné divadelné predstavenie.
24.2.2022 
Deň fotografovania
Fotografický deň Jarného umeleckého tábora Havránkovo sme strávili pod vedením
Janky Pabišovej, ktorá deťom priblížila zákonitosti fotografovania, techniky a spôsoby
vyvolávania fotiek a vyskúšali sme si aj fotenie rôznych objektov v exteriéri.
25.2.2022 
Tanečný workshop
V posledný deň tábora bol na programe  tanečný workshopu s lektorkou tanečnej školy
Neytiri a knihe Bláznivé dobrodružstvá Holuba Ernesta, ktorú nám prišiel
odprezentovať samotný autor Tomáš Krištof.
Jarný umelecký tábor sme si veľmi užili a tešíme sa na ďalšie stretnutia!

Jarný umelecký tábor Havránkovo
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16. februára 2022 sa v Podtatranskej knižnici v Poprade konalo okresné kolo 
 celoslovenskej súťae Šaliansky Maťko J. C. Hronského v prednese slovenských povestí,
ktorého 27. ročník (sv Poprade - 23. ročník) sa niesol v znamení očakávania a radosti.
    Súťažilo sa v 3. kategóriách:
1. kategória (2.-3. roč.) – 1. miesto Tadeáš Valluš (ZŠ s MŠ Komenského Poprad)
                                         2. miesto Anežka Hudáková (ZŠ Batizovce)
                                         3. miesto Michal Dratva (ZŠ Komenského Svit)
                                                          Adam Závacký (ZŠ Tatranská Lomnica)
2. kategória (4.-5. roč.)- 1. miesto Mia Thurská (Spojená škola Letná Poprad)
                                         2. miesto Tatiana Mrázová (ZŠ sv. Jána Pavla II. Poprad)
                                         3. miesto Linda Turočeková (SSŠ Life academy)
                                                         Šimon Dluhý (ZŠ Batizovce)
3. kategória (6.-7. roč.)   1.miesto Nina Čarnajová (SŠ Letná)
                                         2. miesto Alexandra Chovanová (SŠ Mierová Svit)
                                         3. miesto Ján Dratva (ZŠ Komenského Svit)
Výhercom gratulujeme a všetkým súťažiacim prajeme veľa úspechov!

 
 

23. februára 2022 sa konalo spomienkové stretnutie pri príležitosti 150. výročia úmrtia
významnej osobnosti nášho regiónu Jána Juraja Rainera.
Z iniciatívy PaedDr. Mikuláša Argalácsa a PhDr. Petra Petrasa sme sa stretli        
na cintoríne v Poprade-Spišskej Sobote, kde sme si pripomenuli pôsobenie Jána Juraja
Rainera v našej oblasti.
Ďalšie zaujímavé informácie sme získali v diskusii v priestoroch Oddelenia umenia        
v Spišskej Sobote.

Česť jeho pamiatke!

Ján Juraj Rainer - 150. výročie úmrtia
 
 

M A R E C  2 0 2 2 V O L .  8

Šaliansky Maťko - okresné kolo
 
 

https://kniznicapp.sk/index.php/aktivity-a-podujatia/91-fotografie/317-jan-juraj-rainer-150-vyrocie-umrtia


Mesiac február bol bohatý a pestrý na podujatia                
a knižnica doslova ožila deťmi. Vystriedali sa viaceré
triedy z okolitých škôl.
Prváci a druháci sa oboznámili s knižnicou                     
na hodinách informačnej výchovy a už teraz sa tešia
na slávnostný zápis. Tretiaci zasa spoznali neľahký
život kocúra Leonarda, zoznámili sa s neposlušným
Oliverom a vyskúšali si, ako sa na svet díva nevidiaca
Mimi. So staršími žiakmi sme rozoberali tému šikany
a hľadali vhodné riešenia tohoto problému.
Nechýbali ani zimné a Valentínske tvorivé dielne, kde
deti zo školského klubu ukázali svoju šikovnosť               
a kreativitu.
Máme radosť, že sa deti s učiteľmi aj rodičmi radi
vracajú do knižnice. 
Tešíme sa na ďalšie zaujímavé akcie a podujatia.

Národný týždeň manželstva sa  v našej knižnici niesol          
v znamení troch pilierov šťastného manželstva.
Knihovníčky z pobočky JUH 1 čitateľom pripravili nielen
výber kníh, kde bola ukrytá láska, ale aj anketu.
Zaujímali nás vlastnosti, ktoré si vážia na svojom
manželovi/ partnerovi. Potešil nás ich záujem           
a množstvo vyplnených anketových lístkov. Najčastejšou
odpoveďou bola vernosť, spoľahlivosť a zodpovednosť.
Muži si vážia na svojich partnerkách  láskavosť,
starostlivosť  a obetavosť. Nechýbal samozrejme ani
zmysel pre humor a trpezlivosť. Veríme, že im vzájomné
porozumenie vydrží aj do ďalších rokov.
V Centre na Západe sa uskutočnil Párový kvíz, v ktorom
si manželské aj nemanželské páry mohli vyskúšať, či sa
zhodnú v odpovediach na jednoduché otázky. Ukázalo sa,
že sa páry navzájom poznajú,  a tak si spolu odniesli aj
malý darček. 
V Oddelení umenia v Spišskej Sobote sa konala
arteterapia, na ktorú sa prišli manželské páry odreagovať
prostredníctvom tvorby a umenia. 
Ďakujeme každému za účasť a na aktivity v rámci tohto
projektu opäť o rok.

Národný týždeň manželstva 2022
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JUH 1 - Podujatia pre triedne kolektívy a školské kluby

https://kniznicapp.sk/index.php/aktivity-a-podujatia/91-fotografie/317-jan-juraj-rainer-150-vyrocie-umrtia
https://kniznicapp.sk/index.php/aktivity-a-podujatia/91-fotografie/317-jan-juraj-rainer-150-vyrocie-umrtia
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Týždeň slovenských knižníc je opäť tu a s ním aj množstvo ekologických podujatí.
Témou TSK 2022 je EKO knižnica a aj my sme pre Vás vytvorili a pripravili množstvo
podujatí so snahou ukázať, že činnosť a správanie, s ktorým sa v knižniciach
stretávame, ide aj šetrnejšie k životnému prostrediu.
Nech sa naša knižnica stane vzorom pre všetky deti aj dospelých! 
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Milí priaznivci umenia, 
pozývame Vás na slávnostné otvorenie výstavy "Slovenský ornament majstra
Kostelníčka" s komentovanou prehliadkou obrazov a hudobným programom, ktorá sa
uskutoční 2. marca 2022 o 17.00. 
Tešíme sa na Vás! 
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Recenzia: Barbora Bernátová: Dievča v hmle
 
 

Páčilo sa mi, ako autorka skvelo vystihla prostredie a neduhy slovenského dedinského
ľudu. Krčmy, alkoholizmus, pofidérna miestna politika, tutlané domáce násilie, pletky,
zatváranie očí pred krivdou, no a, samozrejme, dedina ako kolektívny nepriateľ, ktorý sa
rád osopí a odsúdi obeť, ktorá si za všetko, samozrejme, môže sama. Je to však naozaj tak?
Musím povedať, že mojou kolosálnou chybou bolo, že som si nerobila poznámky       
ku charakterom, lebo by sa mi veru zišli. 

Do tejto knihy, pomerne klasickej veľkosti, sa akosi zmestil naozaj veľký príbeh       
s množstvom postáv s detailnými zápletkami a nádväznosťami na obeť. Naozaj som to
nečakala a naozaj som nevedela, kto je vrah. Postavy boli zaujímavé a okolo mnohých       
z nich by sa dali napísať ďalšie story, ktoré teraz od Barbory Bernátovej, samozrejme,
všetci očakávame.  

Najviac som si užila postavu vyšetrovateľa Dávida Meiznera. Svojrázny, tvrdohlavý, dobre
vyzerajúci buran, ktorého len tak hocičo neobmäkčí. Robí si čo chce, ako chce, s kým
chce. No predsa, pre niekoho má slabosť… Podľa mňa je to skvelá kniha s dobrou
zápletkou. Väčšinou som ju čítala naozaj, keď bolo vonku ponuro a hmla, k tomu to naše
príhodné podtatranské prostredie… Takže keď som dnes prišla do knižnice, a čitateľka
chcela niečo k počasiu, keďže vonku prší a je hmla, čo myslíte, čo som jej požičala? No
predsa Dievča          v hmle, s veľkým odporúčaním! 

Knihovníčka Monika

M A R E C  2 0 2 2 V O L .  8

Premýšľam, prečo vlastne nečítam
krimi. Je to asi tým, že mi nerobí dobre
tenzia, brutalita, hororovosť výrazu atď.
- mám z toho príliš reálne asociácie.
Avšak napríklad vo fantasy žánri mi to
nevadí a dokonca si to celkom užívam!
Som zvláštna. Každopádne, som veľmi
rada, že som sa tentokrát rozhodla pre
triler Dievča v hmle a urobila som
výnimku. Naozaj som si rozšírila
obzory, keďže som vo svojom živote
prečítala iba tri knihy z tohto žánru.
Áno, dobre ste počuli.  Skoro obyčajná
rodina, Verity a Dievča v hmle.
(Mimochodom, všetky sú podľa mňa
výborné!) Dievča            v hmle je temný
príbeh zasadený do prostredia
slovenskej dediny, plnej temných
charakterov, povedala by som. 


