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Podtatranskej knižnice v Poprade

D O Z V I E T E  S A

VÝSTAVA: 
VERONIKA GUTHOVÁ

ČO SA U NÁS DIALO 
 V APRÍLI

PODUJATIA 
V MÁJI
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RECENZIE NA KNIHY
OD NAŠICH ČITATELIEK

VEDELI STE, ŽE

V piatok 6.5.2022 sa stretneme s deťmi zo školského
klubu ZŠ s MŠ Komenského v Poprade. Čaká nás jarné
presádzanie, diskusia o starostlivosti o izbové rastliny      
a zážitkové čítanie z knihy "Sme záhradníci". Deti sa
budú pravidelne stretávať v knižnici, aby svojim
rastlinkám dopriali starostlivosť. Podujatie z verejných
zdrojov podporila Slovenská asociácia knižníc.
Tešíme sa!

SPOMIENKOVÝ VEČER
PAĽA UŠÁKA OLIVU

DETI AJ SENIORI SI ZVYŠUJÚ DIGITÁLNU
GRAMOTNOSŤ V KNIŽNICI



Dňa 24. apríla 2022 sa v našej knižnici uskutočnilo posedenie pre obyvateľov z Ukrajiny.
Stretli sa, aby netradičným spôsobom oslávili ich veľkonočné sviatky, Paschu. Skupina
dobrovoľníkov prišla na peknú myšlienku. Rozhodli sa spríjemniť ich súčasnú situáciu,
vzájomne sa lepšie spoznať a nadviazať nové kontakty v našom meste Poprad.
Program bol naozaj pestrý. Pre účastníkov bolo pripravené pohostenie, pre detičky boli
pripravené hry a detské knihy v ukrajinskom jazyku, ktoré si mohli požičať.
Tiež si za pomoci dobrovoľníčiek mohli nechať skrášliť rúčky a tvár pomocou farieb na te-
lo. Na keyboarde im zahrala a zaspievala mamička s dcérami.
Na konci stretnutia ich čakala tombola, z ktorej si každé jedno dieťa mohlo odniesť domov
krásny darček.
Ďakujeme za možnosť byť súčasťou tohto stretnutia a zároveň pripomíname možnosť       
pre ukrajinské detičky, tráviť čas aj v priestoroch našej knižnice, každý utorok a štvrtok 
 od 14.00 do 16.00.

Čitateľská gramotnosť ide ruka v ruke aj s informačnou, mediálnou a digitálnou
gramotnosťou. Na ich zvyšovaní sa podieľame aj my   v knižnici, a tak pre deti, dospelých      
a dôchodcov pripravujeme rôzne kurzy a školenia.
V priebehu mesiaca sme v našich priestoroch privítali seniorov na kurze E-seniori v kniž-
nici. Na úvodnom stretnutí sme si povedali o online službách knižnice   a pokračovali sme
prednáškami o bezpečnosti na internete, hoaxoch a klamlivých správach.

V pondelok, 4.4.2022, počítačové zručnosti preverili žiaci Základnej školy Jána Pavla II.,
ktorí si vyskúšali programovanie s Micro:bitmi. Na konci mesiaca sme privítali žiakov      
zo ZŠ s MŠ Komenského v Poprade, ktorí prišli na podujatie s názvom "Základy tvorby
animácií". Deti si vyskúšali vytvoriť svoju prvú animáciu a preverili si tak svoju kreativitu.
Už sa tešíme na ďalšie stretnutia! 
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Čo sa u nás dialo v apríli

Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v knižnici

Stretnutie pre ukrajinské rodiny

Knihovníčka  Ivana

Knihovníčka  Simona



V apríli sme sa stretli na slávnostnom otvorení výstavy mladej autorky Veroniky Guthovej.
Výstavu nazvala "pre radosť" a celá vernisáž sa taktiež niesla v radostnom duchu.
Jej učiteľ Rudolf Rabatin sa postaral o program svojimi otázkami o Veronikinom tvorení,
umeleckých začiatkoch a zážitkoch z ateliéru.
Počas večera nás sprevádzal hudobný program v podaní dvoch talentovaných hudobníkov:
Benjamína Gurku a Viktórie Kromkovej.
Ďakujeme zúčastneným a pozývame všetkých na prezretie si tejto výstavy v čase
otváracích hodín knižnice.
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Vernisáž výstavy Veroniky Guthovej

 



Rok 1805 je známy narodením dánskeho rozprávkara H. CH. ANDERSENA. V tom istom dni
oslavujeme aj Medzinárodný deň detskej knihy vyhlásený na podporu čítania detí.
Od roku 2000 sa na jeho počesť koná rozprávková Noc s Andersenom.
S touto skvelou myšlienkou prišla knižnica Bedřicha Beneša Buchlovana v Uherském
Hradišti.
Naša knižnica sa zapája už pár rokov a ani tento rok tomu nebolo inak! Téma tohtoročnej
noci bola Cisárové nové šaty a heslo večera "šaty robia človeka!”
Detičky k nám prichádzali s úsmevom na tvári a ten sa im z tváričiek nevytratil do bieleho
rána. Hneď na úvod večera sme si vyrozprávali zaujímavosti zo života dánskeho
rozprávkara. Nasledovalo množstvo aktivít spojených s čítaním rozprávok. Navštívila nás aj
TV Poprad, ktorá detičky poriadne vyspovedala zo znalostí o Andersenovi. Video si môžete
pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=lgtCNOetZe8
Deti sa najviac zabavili pri vytváraní cisárových šiat, kde sa ich kreativite medze nekládli.
Poriadne sa zapotili pri hľadaní postáv z rozprávok poskrývaných po celej knižnici.
Po vyčerpávajúcich aktivitách prišiel na rad rozprávkový večer. Detičky sme pomaličky
uložili do spacích vakov a do ríše snov sme ich dostali pomocou nikdy nestarnúcich
rozprávok H. Ch. Andersena.
Bola to krásna noc a my dúfame, že detičky odchádzali vybláznené do sýta a plné nových
zážitkov. Ďakujeme za účasť deťom aj ich rodičom a už teraz sa veľmi tešíme na ďalšie
prekrásne chvíle strávené spolu!
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Noc s Andersenom

 

Knihovníčka  Simona

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlgtCNOetZe8%26fbclid%3DIwAR2W5PRxjiXYMDWadp_qGdzZTL1MF_1lqvfu6EgamJmG7ZcZlcqN63NlyhA&h=AT3XIBKVk1PH3iIl_f4P4ftV1c9DU284MdCubWpqxhVebJasKREN_Fz0pa8ykMosbbDaB5cTRCL3UJySn3cc84FDC7iYFAc0KpwHMbPpAYxxmh7c9TkuMTKgmaXhve6aGC8i&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3nKciM3eIBel8d9siKV0_R0KOhXB_Wju4aFVILcIHQh9dz0zh8zG0wP_BWsfzpLDMjfsF02V-ush5Kw2Pncpq8M2qCdC8k8D_byHHuIfB9xe2S2m7x5LjEzSKIamgqCHRvTLYj13uwDtxwOuAjNomPyuHrEubcyjacKH66N7Ne-vNlxch0ZMq2cppaHmli9_srjZs


6. apríla 2022 sa konal spomienkový večer venovaný Paľovi Ušákovi Olivovi, básnikovi
katolíckej moderny.
Hlavným organizátorom podujatia bol Miestny odbor Matice slovenskej v Poprade a Li-
terárny klub Milana Rúfusa.

Stretnutie bolo podnetné a príjemné. Veríme, že sa pri podobných podujatiach ešte
uvidíme!

Ďakujeme zúčastneným a najmä hosťom, ktorí nám predstavili život a dielo významného
básnika Paľa Ušáka Olivu.

Báseň na záver:
Oblaky
Oblaky ako vrstvy nocí
Oblaky ako rybie oči
Oblaky ako v hĺbke dolu v mori
Oblaky smútok mŕtvy živý chorý
Oblaky ako prázdno v kalichu
Oblaky v kvetoch ženy pre pýchu
Oblaky ako vrstvy nocí
Oblaky ako rybie oči
Oblaky ako mŕtve dlane
Oblaky prvé požehnanie
Oblaky ako úsmev Jezuliatka
Oblaky v hrobe láska križovatka
Oblaky ako cez sklo ústa krv
Oblaky v hriechu ktorý uhranul
Oblaky ako mŕtve dlane
Oblaky prvé požehnanie
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 Spomienkový večer Paľa Ušáka Olivu 
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Do Podtatranskej knižnice zavítali v apríli stredné školy na niekoľko výchovno-
vzdelávacích podujatí. Na tému Internet a jeho šedé stránky sme sa so študentmi zo
Súkromnej strednej odbornej školy Tatranskej akadémie rozprávali o fungovaní médií,
dôležitosti, vplyve, pôsobení na prijímateľov a mediálnej gramotnosti. Spomenuli sme si
najčastejšie manipulatívne techniky a hlavné problémy pri kontakte s médiami. Porovnali
sme tradičné dôveryhodné médiá s dezinformačnými médiami, ako ich rozoznať, s akými
sa stretnú v mediálnom priestore, na aké publikum sú zamerané a prevažne akými
témami sa zaoberajú.
Študenti pracovali aj s konkrétnymi vybranými príkladmi, spoznávali manipuláciu v ti-
tulke správy, spoznali hoaxy, pozreli si zábavné video najznámejšieho youtubera Goga            
a jeho rozhovor s bývalým prezidentom. Ukázali sme im manipuláciu pomocou nových
technológií a umelej inteligencie.
Pozreli sme sa, kde na sociálnych sieťach a portáloch nájdu odborníkov, ktorí sa venujú
konšpiračným teóriám a vysvetľujú hoaxy, ktoré sa šíria v médiách. Mladí sa pohybujú
prevažne v priestore internetu a vnímajú ako ovplyvňuje používateľov. Zároveň ho
využívajú aj pre pomoc druhým a slobodu vyjadrovania sa k spoločenským témam.

O pravidlách etiky, ktorú sme spracovali podľa knihy Etiketa pre mladých od Antona
Bódisa, sme sa rozprávali so študentmi so Strednej odbornej školy elektrotechnickej         
a Strednej odbornej školy Tatranskej akadémie. Spoznali základné pravidlá etikety           
 a taktnosť, ktoré využívajú bežne v živote, ale ktoré ich budú čakať aj v budúcnosti,          
v práci alebo pri špeciálnych príležitostiach. Bez slušného správania a používania
rebríčka spoločenskej dôležitosti, ktorá sa začala používať už v stredoveku, sa ani dnes
nezaobídeme. V pripravenom teste si študenti overili svoje znalosti z pravidiel etikety,
ktoré nie sú vždy jednoznačné a v niektorých situáciách sa mení ich zákonitosť.

Tento rok v marci sme si pripomenuli 80. výročie prvého transportu Židov (999 dievčat)
z Popradu a pri tejto príležitosti sme pre študentov spracovali tému konca druhej
svetovej vojny a návratu Židov z koncentračných táborov. Námetom pre podujatie bola
kniha Hanina hviezda od Miroslava Frindta, kde hlavnou témou je návrat
sedemnásťročnej siroty Hany Horowitzovej z Osvienčimu, dcéry nebohých rodičov
lekárnikov do rodného Dolného Kubína. Autor na pozadí príbehu vyobrazuje
sociopolitický, ekonomický a ľudský pohľad na krajinu po druhej svetovej vojne. Popri
chudobe, kradnutí a prevládajúcej neistote mali ľudia strach z návratu Židov. Naďalej
prevládala nevraživosť voči nim.
Príbeh Hany pripomína neľudskosť doby a nabáda sa zamyslieť nad stále aktuálnou
témou nenávisti a neochoty prijať odlišnosť. Študenti Obchodnej akadémie a Strednej
odbornej školy elektrotechnickej si vypočuli niekoľko autentických úryvkov z knihy
Hanina hviezda a miestami ostali šokovaní nad hrubosťou voči Židom a nenávistnými
pohľadmi. Počas diskusie uznali beštiálnosť a neprávosti voči nim, zároveň sa však
neobávajú toho, že by sa v súčasnosti niečo podobné mohlo zopakovať.

Centrum

Knihovníčka  Adriana
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Tento mesiac nás v našej knižnici navštívila aj Spojená škola sv. Jána Pavla II.           
So štvrtákmi sme si čítali z knihy No toto, kde sme sa za pomoci Elvíry Múdrej dostali  
 do sveta škriatkov a naučili sme sa prekonávať svoj strach! S piatakmi a šiestakmi sme si
hovorili o knihe Plastové more a o tom aká podstatná je recyklácia. So siedmakmi sme sa
vrátili do histórie Veľkej Moravy a rozprávali sme si o živote Solúnskych bratov. Spolu s
prváčikmi sme spoznávali krásy lesa. Učili sme sa čo všetko sa v ňom odohráva a koho
tam môžeme stretnúť. So žiakmi školského klubu sme dokončili poslednú kapsičku, ktorá
sa týkala súťaže Osmijanko. Bavili sme sa aj o knihe od Romana Brata – Môj anjel sa vie
biť, kde sme si vybrali kapitolu o šikanovaní, ktorá rozpútala medzi detičkami poriadnu
debatu. 
Základná škola Life Academy prišla na podujatie Minecraft - počítačový hrdina v
knižnom svete (hovorili sme o pozitívach a negatívach počítačových hier spojených s
aktivitami)     a Pozoruhodné príbehy z dávnej minulosti Spiša (rozoberali sme jednotlivé
mestské časti Popradu, mali si vytvoriť vlastnú časť s erbom).

Centrum

Aj v apríli sme sa stretli s deťmi na zážitkovom popoludní Z rozprávky do rozprávky. Deti
prišli na narodeninovú oslavu šaša výmyselníka, ktorý bol však veľmi sklamaný, keď
prišiel na čistinku plnú odpadu. S deťmi sme si upratali a odpad zrecyklovali. Prečítali
sme si pri tom z knihy od Braňa Jobusa: Zberný dvor. Spoločne sa na čistinku zasadili
strom a napísali si naň naše ekologické sľuby. Nechýbala ani tvorivá časť večera, a tak
sme si vytvorili odpadkových fantómov, ktorí na konci oslavovali s nami. 

Z rozprávky do rozprávky

Knihovníčka  Ivana

Knihovníčka  Simona



 

V mesiaci apríl sme v Oddelení umenia privítali deti a dospelých, ktorí sa zúčastnili
najrôznejších aktivít ušitých presne na mieru. Najobľúbenejším podujatím pre materské
školy sa stalo podujatie Malý veterinár. Deti milujú zvieratá, radi zdieľajú svoje
skúsenosti s chovom domácich miláčikov a obľubujú príbehy so zvieracími hrdinami.
Knižný príbeh Miška a jej malí pacienti sa stal veľkým hitom našej knižnice, preto sme sa
rozhodli vytvoriť podujatie pre deti na tému starostlivosti o zvieratá. V rámci podujatia
sa deti mohli naučiť ako správne ošetrovať zvieratká, aké povolanie vykonáva veterinár či
aké nástroje na svoju prácu potrebuje. Rovnako frekventované podujatia pre najmenšie
deti boli Moje prvé maľované čítanie, Moja prvá galéria, Lož má krátke nohy, O šťastí či
Calvinov život knihomoľa. 

Sme veľmi radi, že pani učiteľkám záleží na tom, aby žiaci pravidelne navštevovali
knižnicu a odnášali si z nej nové knihy. Aj tento mesiac si triedy rezervovali svoj čas na
detskom oddelení v knižnici, počas ktorého si vymieňali tipy na dobré čítanie a vyberali
si knihy, ktoré im budú do ďalšej návštevy robiť spoločnosť, a s ktorými, veríme, strávia
príjemné čitateľské chvíle. Taktiež sa tešíme, že pani učiteľky radi spolupracujú s kniž-
nicou a snažia sa podujatia prispôsobiť učivu, ktoré v škole momentálne preberajú. Inak
tomu nebolo ani v prípade podujatia Dramatické umenie či Fantasy svet. Žiaci II. stupňa
ZŠ s MŠ Vagonárska v Spišskej Sobote si chceli upevniť svoje vedomosti z hodín
literatúry a naučiť sa niečo nové. Keďže práve preberali učivo o dráme a fantastickej
literatúre, naše podujatia im pomohli rozšíriť si obzory mimo svojich učebníc a zoznámiť
sa s konkrétnymi knižnými titulmi z daných žánrov.   

Tento mesiac bol bohatý aj na voľnočasové aktivity pre deti a dospelých. S deťmi sme sa
poctivo pripravovali na príchod veľkonočných sviatkov a na poobedňajších tvorivých
dielňach sme spoločne vytvárali papierové veľkonočné vence, ktoré si deti mohli ozdobiť
podľa vlastných predstáv a skrášliť nimi svoje domovy. Rovnako sme sa venovali milej
knihe Králiček Kornel má rád knihy a popri tom sme si knihu z papiera vyrobili. Deti sa
rozprávali o dôležitosti knihy v ich životoch a o obľúbených príbehoch, ktoré by
nevymenili za nič na svete.

Výnimočnou udalosťou bol tanečný workshop latinsko amerických tancov pre dospelých
ktorý sa nám podarilo zorganizovať v spolupráci s tanečným lektorom Dávidom
Mertinkom a jeho Magistrálou tanca. Čitatelia mohli zažiť umenie trošku iným spôsobom
ako prostredníctvom kníh, a to jeho skutočnou realizáciou - tancovaním. 

V neposlednom rade sme v našej knižnici pripravili priestor na stretnutie pre našich
verných čitateľov z radov seniorov. Pri dobrej hudbe si vybrali nové knihy, porozprávali
sa o obľúbených tituloch, ale aj o živote a veríme, že v našej spoločnosti prežili príjemný
čas.
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Oddelenie umenia Spišská Sobota
 

Knihovníčky Monika a Ivana



M Á J  2 0 2 2 V O L .  1 0



Mesiac apríl bol bohatý na podujatia, kvízy a iné tvorivé aktivity. Odštartovali sme ho
veselým kvízom ku Dňu vtákov. Deti sa prostredníctvom fotografie, indícií a zvukov snažili
rozoznať vtákov žijúcich na Slovensku. Počas mesiaca sa nám podarilo pripraviť aj kvíz      
o stromoch a zaujímavý kvíz ku Dňu Zeme, ktoré sa deťom, ale aj učiteľom veľmi páčili.

Záujem bol aj o jarné tvorivé dielne, na ktorých si deti precvičili kreativitu a svojimi
výrobkami nám vyzdobili knižnicu, za čo sme im veľmi vďační. Pozornosť sme venovali aj
veľkonočným sviatkom. Na zvyky a tradície boli zvedavé deti zo školského klubu. Pozreli si
vtipnú prezentáciu v šarišskom nárečí, nechýbala ani ukážka kraslíc a výroba korbáča.
Zabavili sme sa súťažou, tancom so zajačikom a chlapci sa naučili veršíky na šibačku.
Naši najmenší čitatelia sa prišli zoznámiť s knižnicou a spoločnosť im robili zvieratká z roz-
právky O Zajkovi Hrajkovi. Hravou formou si precvičili svoje zručnosti, za odmenu nám
krásne zarecitovali a vyrobili záložky.
Aj pre starších žiakov sa našli zaujímavé podujatia, kde si obohatili svoje poznatky o mýty       
a legendy zo starovekého Grécka a Ríma a spoznali vojnu z pohľadu zápiskov Anny
Frankovej. Záujem mali aj o život a tvorbu regionálnych autorov.
Ani tento mesiac nechýbalo rozprávkové popoludnia v knižnici. Oživili sme ho kostýmami,
ktoré si deti mohli priniesť a odprezentovať.
Mesiac sme ukončili rozprávkovo – Večerníčkom o psíčkovi a mačičke. Deti sa zabavili,
vypočuli si, ako psíček s mačičkou piekli tortu a nakreslili si svoju vlastnú vysnívanú tortu.
Zatancovali si spoločne a na záver sa každému ušiel kúsok torty. Všetkým sa v knižnici
veľmi páčilo.
Veľmi nás teší záujem detí, učiteľov i žiakov o naše aktivity v knižnici a už teraz sa tešíme
na ďalšie stretnutia !
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Pobočka Juh 1

Knihovníčky Angelika a Lenka



V pobočke Juh 3 sme zorganizovali v mesiaci apríl dve informačné výchovy pre prvákov
(Spojená škola Letná). Deťom sa páčilo čítanie príbehu O čiapke a knihe, ktoré nám
pomohli zdramatizovať. Deti boli vnímavé, pozorné a múdre. Tešia sa na preukazy, ktoré
dostanú 6.5.2022. Prváci si prišli aj po prvé čitateľské preukazy (ZŠ s MŠ Jarná a Spojená
škola J. Pavla II.). Novopečeným čitateľom pri odovzdávaní čitateľských preukazov
svietili očká. Pasovali sme ich po zložení čitateľského sľubu. V písmenkovom klobúku
priložením knihy na rameno. Vzájomne si tlieskali, čo umocnilo čaro okamihu. Vybrali si
prvú knihu, ktorú mali vrátiť o mesiac. No niektorí prišli už o dva-tri po zápise spolu s
rodičmi, ktorí im pomáhali pri hľadaní kníh. No sú aj takí, ktorí si chceli vybrať sami,
alebo popýtali            o pomoc knihovníčku.
Na zážitkové čítanie O Guľkovi Bombuľkovi prišli deti z MŠ Záborského. Príbeh ich
zaujal. Guľko mal dobré srdiečko, rozdával sa a každému pomáhal. Niekoľkým deťom sme
dali kúsky vlnky. S deťmi sme podľa ilustrácie v knihe zviazali mačku Lízu, ktorá bola zlá.
Čítali sme im o tom, ako sa Guľko narodil, aj ako sa skoro celkom pominul pri záchrane
vrabca Čvirka. Zahrali sme im krátke divadielko s názvom Ťažká hádanka, kde pre
zvieratká boli dôležité rôzne veci. Na otázku, čo je dôležité pre deti, odpovedali takto:
mamka, rodina, kamaráti, aby sme si pomáhali, aby sme sa mali radi. Jedno dievčatko
povedalo, že pre ňu je dôležité čítanie kníh. 
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Knihovníčka Elena
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LiteraTÚRA - seminár pre knihovníkov a pedagógov

Milí knihovníci a pedagógovia
pozývame Vás na seminár pre knihovníkov a pedagógov o zážitkovom vzdelávaní.
Stretnutie sa uskutoční 10.5.2022 od 10.00 a potrvá cca do 14.00.

Program :

Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.– zážitková literatúra
 
Lektorka sprostredkuje účastníkom možnosti interpretačných prístupov k literatúre
pre deti, ktorá tematizuje smutné/bolestivé/problémové témy. Predstaví stratégie,
formy a metódy, ktoré pomáhajú v dialógu o takto zameraných textoch (interpretácia
textu/ilustrácie, štruktúrované čítanie, tvorivá dramatika, hra, tvorivá umelecká
činnosť). Po stručnom teoretickom úvode uvedie praktickú aplikáciu modelu
vyučovacej hodiny alebo čitateľskej dielne na konkrétnom literárnom texte Vojna, ktorá
zmenila Rondo (2015) Romany Romanyšyn a Andrija Lesiva.

Ing. Igor Stavný – lesná pedagogika

Igor Stavný je lesný pedagóg a porozpráva účastníkom spôsoby uplatnenia lesnej
pedagogiky vo vyučovacom procese a vo výchovno-vzdelávacích podujatiach knižníc.
Najdôležitejšou súčasťou lesnej pedagogiky sú lesní pedagógovi, ich osobné zanietenie
pre túto prácu, ako aj jednotlivé lesnícke inštitúcie, ktoré svojimi aktivitami prispievajú
k zvyšovaniu povedomia o význame lesov pre verejnosť.
 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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Neil Gaiman – Oceán  na konci ulice

Po dočítaní fantasy románu Oceán na konci ulice
som si nebola úplne istá, čo vlastne som od kni-
hy očakávala. Dostala som ju ako vianočný
darček a priznám sa, že názov ani meno autora
mi nič nehovorili. Každopádne ma prekvapila
ľahkosť, s akou možno knihu čítať a zároveň
nevšednosť, ktorú ponúka. Taktiež sa v texte
objavuje pár myšlienok, pri ktorých je možné
pozastaviť sa a zamyslieť( „V tom, aký si človek,
sa nedá prejsť alebo prepadnúť.“).

Ide o mierne strašidelné príhody chlapca, ale nie
sú určené detskému čitateľovi. Jemné prepojenia
so svetom dospelých, pohľad a jazyk
sedemročného chlapca a samotné fantastické
prvky robia knihu prístupnou aj pre
ustráchaných čitateľov, medzi ktorých
neodškriepiteľne patrím. Príbeh je rámcovaný
smútočným dňom, v ktorom sa hlavný hrdina
zúčastní na pohrebe blízkeho. Obsah je vážny,
ale nie smútočný. Prvky fantastiky,
dobrodružstvo a detská naivita príjemne
vyvažujú smutné a ťažké chvíle, v ktorých sa
hlavný hrdina neraz ocitá.
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Vševediace Hempstockové ženy, z ktorých najvýraznejšia a hlavnému hrdinovi
najbližšia je Lettie, ukrývajú na svojej farme čarovné tvory, druhý mesiac či oceán
skrytý v záhradnom jazierku, čo môže plne oceniť čitateľ s dušou dieťaťa. Drsnosť je
vyvážená milosťou a prítulnosťou nie úplne reálnych bytostí a zvierat, čím dielo
pripomína tvorbu Lewisa Carrolla, ktorý napísal aj Alicu v krajine zázrakov. Milovníkom
fantastickej a dobrodružnej literatúry, preto vrelo odporúčam Oceán na konci ulice a
sľubujem, že sa nebudú veľmi báť.

Mária Regecová
 

Mária Regecová o sebe: "vyštudovala som slovenský jazyk a literatúru ako vedný odbor,
teda neučiteľský smer, 3 roky v Trnave na Univerzite sv. Cyrila a Metoda a dva na
Prešovskej univerzite v Prešove. Som prisťahovaná Popradčanka, pochádzam zo
Zamaguria z mestečka Spišská Stará Ves. Mám 33 rokov, som vydatá a pred rokom a pol
sa nám narodil syn Jakub (jeho hlas môžete neraz počuť v knižnici 😊). Verím, že sa Vám
budú moje recenzie páčiť!" 

ČITATELIA ODPORÚČAJÚ



„Prvý bozk by vraj mal byť z lásky. Môj mi
ukradol diabol v maškarnej maske pod tmavou
chicagskou oblohou. Svadobné sľuby sú vraj
posvätné. Naše sme porušili ešte v kostole.“ 

L.J.Shen: Ukradnutý bozk 5/5 

Romantický príbeh z mafiánskeho prostredia,
poskladaný zo skvelých zápletiek a dialógov.
Mafiánska dcéra Francesca Rosiová je donútená
vydať sa za vplyvného senátora Wolfa Keatona.
Ten drží v hrsti Francescinho otca, ktorému sa
pokúša pomstiť. Svadba s jeho dcérou je iba
začiatok. Francesca a Wolfe sú skvelé postavy.
Naivita, mladosť, sny a nevinnosť vs. tvrdosť,
bezcitnosť, túžba po pomste a moc. V tejto knihe
sa spája nespojiteľné. Pamätám si, že keď som
tento príbeh čítala prvý raz, ani som nedýchala.
Bavil ma vzdor postáv, ich boj za vlastné
presvedčenie a šťastie. Bavila ma ich vzájomná
nenávisť, na ktorej si budovali vzťah. Prostredie
príbehu je dekadentné, surové, občas aj
šokujúce. 
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ČITATELIA ODPORÚČAJÚ

Nečakajte sladkú romantickú linku, nájdete tam množstvo scén, ktoré vám naženú slzy
do očí. Obálka je síce prenádherná a sladko pôsobí, ale to, čo sa odohráva v tomto
príbehu, je presný opak. Páči sa mi, že L.J. Shen dáva priestor naozaj dôslednému
vývoju. Nič nie je len tak a okamžite. Všetko má svoj čas a zmysel. Uveriteľný progres.
Na tomto príbehu som si najviac zamilovala hlavné postavy. Budete ich milovať,
nenávidieť, smiať sa nich aj ich chápať. Ukradnutá žena, ktorá s cigaretou v ústach sadí
paradajky a zatrpknutý alfa samec, ktorý ju s pohárom whisky pozoruje cez okno, to je
iba náčrt drsného romantického príbehu, plného nenávisti a, samozrejme, lásky, ktorý
by ste si mali prečítať.

Knihovníčka Monika



Vedeli ste, že ...
19. apríla 1977 zomrel úradník,
archivár, publicista a múzejník
Eugen Bohuš?
Bohuš, Eugen
„(3. 5. 1892 Brezno – 19. 4. 1977 Poprad)
- pochádzal z advokátskej rodiny Jána Bohuša,
- s manželkou Gabrielou mali syna Ivana, historika
Vysokých Tatier,
- gymnaziálne štúdiá absolvoval v Rimavskej Sobote,
právo študoval na univerzite v Cluji a v Budapešti,
- demobilizoval ako nadporučík československej
armády,
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- bol hlavným župným notárom v Liptovskom Mikuláši,
- pracovníkom Okresného úradu v Rožňave,
- okresným náčelníkom v Stropkove, na Okresnom úrade v Levoči, Spišskej Novej Vsi            
a Poprade,
- v povojnových rokoch bol vedúcim úradu a tajomníkom Dočasnej správnej komisie,
- bol poverený vedením archívu, kedy odišiel do dôchodku,
- celoživotne sa zúčastňoval kultúrno-spoločenského života vo všetkých mestách, kde
pôsobil,
- bol členom Matice slovenskej a členom Muzeálnej slovenskej spoločnosti,
- stal sa predsedom spolku Ligy proti TBC, čestným predsedom Hockey club Tatry,
Červeného kríža, Okresnej starostlivosti o mládež, Včelárskeho spolku v Levoči            
a členom výboru Slovenskej národnej knižnice,
- mal hlavný podiel na roztriedení archívnych dokumentov Východoslovenského kraja,
ktoré boli vrátené po vojne do pôvodných miest,
- položil základy archívnictva v Poprade – usporiadal materiál „Veľkého Popradu“,
zaoberal sa predarchívnou starostlivosťou aj v obciach,
- výsledky svojej práce publikoval v odbornej tlači,
- významne prepojil prácu v múzeu s prácou archivára,
- spracoval históriu niektorých podnikov (Vagónka, Pivovar, Tatramat),
- pričinil sa o zlúčenie múzeí vo Veľkej a v Poprade, a tým aj o založenie
Podtatranského múzea,
- vypracoval návrh na územné osamostatnenie Vysokých Tatier a administratívne
pripravoval podmienky založenia TANAP-u,
- v odbornej a regionálnej tlači publikoval príspevky s historickou, múzejníckou,
archívnickou a knihovednou tematikou“ (Kollárová 2012, s. 4).

KOLLÁROVÁ, Zuzana. Archivárske jubileá. 2012.


