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N O V I N K Y
Podtatranskej knižnice v Poprade

DOZVIETE SA

PRIDAJTE SA K NÁM
A ZAŽITE NOVEMBER PLNÝ PODUJATÍ

Vernisáž výstavy Daniely Zimmerovej
"Machové obrazy, zázrak prírody"
Sme veľmi radi, že sme v priestoroch Podtatranskej
knižnice v Poprade mohli slávnostne otvoriť výstavu

ČO SA DIALO V KNIŽNICI

krásnych machových obrazov. Výstava poteší každého

V OKTÓBRI?

knižnice v Poprade sa na celý mesiac stal miestom relaxu

milovníka

umenia

a

prírody.

Priestor

Podtatranskej

(takmer) v lone prírody. Na vernisáži zahrali a zaspievali

VEDELI STE, ŽE...

talentovaní žiaci Základnej umeleckej školy, Letná ulica,

VÝSTAVA

Všetkým zúčastneným ďakujeme!

PRACOVNÍKOV

Výstavu s názvom Machové obrazy, zázrak prírody si

KNIŽNICE

môžete pozrieť aj v digitálnej verzii:

TVORÍ CELÁ KNIŽNICA
KRÁĽ ČITATEĽOV 2021

Poprad.

https://app.lapentor.com/sphere/machove-obrazyzazrak-prirody
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OTAKAR ŠTÁFL
Ex libris a ilustrácie
6.

októbra

2021

sa

v

Oddelení

umenia

v Spišskej Sobote, konala prednáška k výstave
Otakar Štáfl: Ex libris a ilustrácie. Výstavu
usporadúva

Podtatranská

knižnica

v spolupráci s Tatranskou galériou, a to všetko
pod hlavičkou spoločného projektu Kultúra nás
spája.

Tešíme

sa,

že

vďaka

pútavému

rozprávaniu pani riaditeľky Tatranskej galérie
Anny Ondrušekovej, sme sa mohli dozvedieť
trochu viac o umení, ktoré je dnes dôležitou
súčasťou nášho kultúrneho dedičstva.

Dalecký a hostia
30. septembra 2021 sa v príjemnej atmosfére
konal

literárno-hudobný

Rastislava

Daleckého.

večer
Vypočuli

v

podaní
sme

si

niekoľko básní a piesní z jeho tvorby.
Stretnutie bolo veľmi príjemné a tešíme sa
na podobné podujatia v našej knižnici.
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Kráľ čitateľov 2021
Aj tento rok vyhlasujeme súťaž o Kráľa čitateľov 2021. Prihlásiť sa môže každý, kto rád číta, píše
a má rád knihy!
Propozície súťaže
Prešovský samosprávny kraj a Podtatranská knižnica v Poprade vyhlasujú súťaž o titul
Kráľ čitateľov 2021
Propozície
Súťaží sa v dvoch kategóriách:

- mladší školský vek (3.- 4. ročník ZŠ)

- starší školský vek (5. – 6. ročník ZŠ)
a príslušných ročníkov osemročných gymnázií
Súťaž preverí orientáciu v knižničnom fonde, všeobecný prehľad v literatúre a spisovateľoch,
ale aj schopnosti osobne prezentovať prečítanú literatúru, seba, svoju školu či mesto.
Semifinálové kolá pozostávajú z domácej prípravy a finálové kolo bude v oddelení pre deti
Podtatranskej knižnice, Podtatranská ulica 1548/1, na sídlisku Západ.
V priebehu trvania súťaže budeme mať päť stretnutí v knižnici, na ktorých sa naučíme o
procese tvorby knihy. Pre súťažiacich je účasť na stretnutiach povinná.
Súťažiaci musí byť registrovaným čitateľom knižnice s platným členstvom v knižnici na rok
2021.
Prihlášku s údajmi o žiakovi je potrebné priniesť na adresu knižnice do 30.11.2021 (Podtatranská
knižnica v Poprade, Podtatranská ulica 1548/1, 058 01 Poprad) alebo poslať emailom na adresu
knižnice: ivanaukis@kniznicapp.sk.
Finálové kolo súťaže sa bude konať 1. júna 2022 (streda) o 15.00 hod. v Podtatranskej knižnici
v Poprade, Podtatranská ulica 1548/1 na sídlisku Západ.
Viac informácií tu:
https://kniznicapp.sk/index.php/aktivity-a-podujatia/283-kral-citatelov-2021
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Metodické návštevy
V októbri sme pokračovali v metodických
návštevách obecných knižníc v okresoch
Poprad

a

Kežmarok.

Získali

sme

informácie o činnosti a službách obecných
knižníc

v obciach Hranovnica, Spišský

Štiavnik,

Vernár,

Vydrník,

Veľkého

Slavkova,

Kravian,

Liptovskej

Tepličke,

Spišskej

Bystrého,

Vikartovciach,

Spišských Hanušovciach, Veľkej Frankovej,
Výbornej a mestskej knižnice vo Vysokých
Tatrách.
Všetkým

pracovníčkam

knižníc

pekne ďakujeme za cenné údaje.

veľmi
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Vedeli ste, že ....
najstaršia

zmienka

o

obci

Veľký

Slavkov

pochádza z roku 1251?
"Obec Veľký Slavkov leží v severozápadnej časti Spiša na južnom svahu Vysokých
Tatier. Okolie Veľkého Slavkova bolo osídlené nepretržite od eneolitu. V 9. storočí
sa na území Veľkého Slavkova objavujú Slovania. Ich zemnicové príbytky našli
archeológovia pri starej základnej škole a tiež pri miestnom roľníckom družstve.
Stredoveká história obce zatiaľ nie je dobre spracovaná. S kusých záznamov
vieme, že najstaršia zmienka o obci pochádza z roku 1251, kedy jej územie patrilo
turčianskym premonštrátom. Obec pravdepodobne vznikla na staršom slovanskom
základe s chotárom, na ktorý prišli Nemci s privilégiami. Výsledkom tejto
symbiózy bolo, že Slavkov sa takto zaradil medzi spišské mestá, ktoré užívali
výsady Spoločenstva spišských Sasov z roku 1271. Po zálohovaní 13 miest poľským
kráľom, patril Slavkov po Provincie XI. spišských miest. Okolo roku 1465 sa dostal
do vlastníctva Zápoľských a bol jedným z jedenástich miest patriacich Spišskému
hradu. Obyvatelia Veľkého Slavkova sa zaoberali roľníctvom, chovom oviec,
tkáčstvom, výrobou dreveného uhlia a pálením liehu. Po druhej svetovej vojne sa
do domov po vysťahovaných Nemcoch nasťahovali ľudia z 27 dedín z Liptova a zo
Spiša. K najvýznamnejším historickým pamiatkam obce radíme ranogotický
Rímskokatolícky

kostol

sv.

Ondreja

apoštola,

neskôr

ho

slohovo

upravili.

Najväčšou prestavbou prešiel po požiari v roku 1861. Dva pôvodné gotické oltáre z
tohto kostola sú v zbierkach Národného múzea v Budapešti. Barokovo –
klasicistický chrám je novšou stavbou. Pochádza z roku 1788“ (Anonym 2011, s. 5)

ANONYM. HISTÓRIA STARÁ DESAŤTISÍC ROKOV. 2011.

