Potulky po historických pamiatkach regiónu Banská Bystrica

K organizovaniu a priebehu ďalšieho úspešného podujatia – stretnutia
knihovníkov seniorov, členov Spolku slovenských knihovníkov a knižníc vo veľkej
miere prispela Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici so svojím kolektívom
a najmä pani riaditeľka PhDr. Blanka Snopková, PhD. Stretnutia členov Seniorklubu
v dňoch 15. – 16. augusta 2018 sa zúčastnilo 42 členov, ktorí sa v prvý deň podujatia
zišli v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Po malom občerstvení
a veľmi srdečnom privítaní pani riaditeľkou PhDr. Blankou Snopkovou si účastníci
prezreli priestory, jednotlivé oddelenia a špecializované študovne knižnice. Štátna
vedecká knižnica v Banskej Bystrici je pokračovateľkou Mestskej verejnej knižnice v
Banskej Bystrici, ktorá bola založená v roku 1926. S knižničným fondom viac ako
1 700 000 knižničných jednotiek a s počtom viac ako 8000 používateľov sa radí
medzi najvýznamnejšie knižnice na Slovensku a v rámci regiónu stredného
Slovenska je jedinou univerzálnou vedeckou knižnicou. Významnou zložkou činnosti
knižnice je aj vedecko – výskumná a edičná činnosť a organizovanie rôznorodých
podujatí a výstav pre čitateľskú verejnosť ako aj pre iných záujemcov, ich počet
dosahuje ročne okolo 600. Po prehliadke knižnice vyjadrili účastníci uznanie a obdiv,
nádherné priestory bývalého Župného domu Zvolenskej župy, bohatá a rôznorodá
činnosť knižnice určite v nich zachovajú dlhotrvajúce dojmy.

Hrad Slovenská Ľupča, ktorý bol cieľom ďalšej prehliadky je najzachovalejším
hradom na Slovensku. História hradu siaha do 13. storočia, v roku 1620 sa stal
majetkom rodiny Széchy. V 19. storočí sa stal majetkom uhorského štátu a v roku
1873 bol v ňom zriadený sirotinec. V roku 2002 prebrali hrad do svojej správy
Železiarne Podbrezová, nový vlastník v ňom vykonal rozsiahle rekonštrukčné práce.
V súčasnosti sa na ďalších rekonštrukciách pracuje.

Jajže, bože, strach veliký:
padli Turci na Poniky; padli, padli o polnoci:
Jajže, bože, niet pomoci.

Kto by nepoznal báseň Turčín Poničan od nášho slávneho básnika Sama
Chalúpku. Cestou do obce Poniky sme si spolu s našou lektorkou, pani učiteľkou Ing.
Máriou Slobodníkovou zarecitovali úvodné verše. Pani inžinierka priblížila
účastníkom dejiny tohto regiónu týkajúce sa najmä tureckého obliehania, ale hlavné
slovo mala pri výklade histórie ranogotického Kostola sv. Františka Assiského,
ktorého vznik sa datuje na rok 1310 a ktorý bol pri tureckých nájazdoch vypálený. Jej
zaujímavý výklad a objasnenie vzácnych fresiek na stenách kostola bol
vyčerpávajúci, za čo jej ďakujeme.

Ďalšou zastávkou bola obec Čerín a prehliadka ranogotického Kostola sv.
Martina zo začiatku 14. storočia, ktorý patrí medzi najvzácnejšie pamiatky v okolí
Banskej Bystrice. Zachovali sa v ňom stredoveké nástenné maľby, pýchou kostola je
aj drevená zvonica zo 17. storočia.

Klincom večera bolo aj spoločenské posedenie a slávnostná večera
s prípitkom v starobylej reštaurácii Červený rak, kde našich seniorov pozdravil aj
riaditeľ Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Mgr. Peter Klinec.
Druhý deň, mimochodom krásny slnečný, patril prehliadke Oddelenia pre deti
Verejnej knižnice Mikuláša Kováča. Verejná knižnica Mikuláša Kováča je regionálnou
knižnicou, s fondom vyše 110 000 knižničných jednotiek poskytuje služby vyše 5000
používateľom, ročne zorganizuje vyše 500 podujatí, z ktorých viac ako polovica je
určené pre deti a mládež. Po prehliadke priestorov oddelenia si účastníci v rámci
krátkej prechádzky prezreli najvýznamnejšie historické pamätihodnosti mesta Banská
Bystrica.

Skončilo sa ďalšie úspešné podujatie, stretnutie členov Seniorklubu SSKK,
ktoré opäť ako po minulé roky umožnilo vzájomné stretnutia, priateľské rozhovory
a hlavne spoznávanie kultúrno – historických pamiatok v regióne Banskej Bystrice.
Za organizovanie a prípravu hodnotného programu patrí veľké poďakovanie p.
riaditeľke PhDr. Blanke Snopkovej, Mgr. Barbore Skubachovej ako aj ostatným
pracovníkom knižnice. Účastníci odchádzali z Banskej Bystrice opäť s krásnymi
dojmami a dlho budú spomínať na krásne mesto pod Urpínom. V neposlednej rade
patrí veľké poďakovanie našich seniorov PhDr. Anne Kucianovej PhD za náročnú
prípravu a zorganizovanie podujatia.
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