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INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Banícka Handlová
Knižničné podujatia v mesiaci september sú už tradi-
čne venované baníckej tematike. Pripravili sme cyklus 
podujatí, ktorých sa zúčastnili žiaci základných škôl. 
Podujatie 100 rokov ťažby uhlia bolo venované 2.stup-
ňu ZŠ. Žiakom sme porozprávali všeobecné informácie 
o storočnej histórii ťažby uhlia na Slovensku. 
Podujatie z Hlbín času sme pripravili pre 1. st. ZŠ. 
Hovorené slovo bolo vždy doplnené videoprojekciou 
a nechýbali ani u detí populárne súťaže.
Podujatia s baníckou tematikou v knižnici vyvrcholili 
besedou s pozvaným hosťom „do knižničného“ Kresla 
pre hosťa. Jozef Cibulka porozprával deviatakom zo ZŠ 
MN o tom , ako sa budoval novosprístupnený banský 
náučný a turistický chodník. Deti zaujalo rozprávanie 
o jednotlivých zastávkach, ktoré si v knižnici pozreli 
prostredníctvom dataprojektoru, ale zároveň to bola 
pre ne pozvánka na turistický výlet do prírody okolia 
Handlovej. 

Skvelý deň v knižnici
Ten, kto vo štvrtok 24.9. navštívil mestskú knižnicu, 
zostal príjemne prekvapený. Ak mal šťastie, s výberom 
kníh mu pomohla známa osobnosť z TV Markíza. Do 
knižnice prišla Adela Banášová, aby zastúpila počas pra-
covného dňa našu kolegyňu Saskiu. Kým sa o Saskiu celý 
deň staral tím vizážistov, kaderníkov, stylistov ... a užívala 
si relax i oddych, moderátorka ju musela v práci plne 

nahradiť. Venovala sa žiakom 3. roč. zo ZŠ na Mierovom 
námestí, ktorí prišli do knižnice na literárnu hodinu 
o knihách Kristy Bendovej Osmijankove rozprávky. Deti 
jej podarovali klobúčik vo farbách Handlovej, ktorý pre 
Adelu vlastnoručne vyrobili. Musela im sľúbiť, že si ho 
dá na hlavu pri najbližšom vysielaní Slovensko hľadá 
Superstar. Popoludnie strávili v knižnici študenti 4. 
roč. Gymnázia I. Bellu. V rámci predmetu Náuka o spo-
ločnosti si vyberali literatúru potrebnú na maturitné 
skúšky. Študenti si stretnutie s celebritou vychutnali 
a rozoberali rôzne témy zo života. 
Počas skvelého dňa sme boli všetci zvedaví, ako si 
moderátorka poradí s prácou knihovníčky, ktorá sa zdá 
na prvý pohľad jednoduchá a nenáročná. Ale zdanie 
klame. Nakoniec aj Adela, pohotová moderátorka a 
hlavne vášnivá čitateľka, ktorá sa s prácou knihovníčky 
síce rýchlo stotožnila, ale musela uznať, že zvládnuť 

interaktívne podujatia pre deti a mládež, 
popri tom sa venovať čitateľom, vyhľadá-
vať odborné témy, spracovávať knižničný 
fond... si vyžaduje veľa úsilia, kreativity 
a hlavne odborných vedomostí. Veru boli 
chvíle, keď sa Adela pri tom aj poriadne 
zapotila. Všetkých nás očarila svojou 
bezprostrednosťou, skromnosťou a trpez-
livosťou. Adelu milo prekvapil primátor 
mesta. Priniesol pre ňu pár darčekov, 
ktoré jej pripomenú mesto Handlová. 
Skvelý deň sa končil neskoro večer na 
Bojnickom zámku, kde sme si v „nemom 
úžase“ vyzdvihli našu nádherne upravenú 

kolegyňu Saskiu. 
O tom, ako sme prežili tento deň v knižnici a ako si ho 
užívala Saskia, sa dozviete, keď si pozriete reláciu Skvelý 
deň v TV Markíza. Viac aj na web.handlova.sk/web/mk, 

Pripravujeme v októbri
* Výročia spisovateľov:
Zamarovský (90.výr.nar.), Figuli (100.výr. nar.), 
Tajovský (135výr. nar).
* Ilustrátori a ilustrácie detských kníh. 
Tvorivá dielňa.
*Kreslo pre hosťa. Pavol Remiáš. Beseda s publi-
cistom. V spolupráci s Úniou žien. 
* Prebudená pieseň. Vyhodnotenie literárnej 
súťaže. V spolupráci s MOMS

D. Mikulášová, A. Ondrejková 

Každoročne sa koncom roka konajú 
Dni športu v Handlovej. Vo štvrtok 
17. septembra 2009 sa oficiálne 
otvorili Dni športu v meste Handlová 
plaveckou štafetou, na ktorej si zaplá-
vali žiaci škôl v meste i verejnosť. Na 
mesiac október si každá škola v meste 
pripravuje samostatné športové podu-
jatia, zapájajú sa i občianske združe-
nia, športové oddiely.

Nenechajte si ujsť:
24.10.2009
Maratón aerobik pre deti vo veku 

od 2 do 15 rokov, 9.00 h
Cvičenie aerobiku spolu s predcviči-
teľkami v štyroch kolách v CVČ Relax 
Handlová.

21.10.2009 
Deň otvorených dverí 
gymnastického krúžku 
(organizuje Sokol Handlová – oddiel 
gymnastiky)

25.10.2009
Handlovská kynologická 
liga - finále

   Plaveckú štafetu otvorili Edo Straka a Jaro Daubner, poslanci MsZ

Dni športu 2009 v Handlovej


