
Účastníci Seniorklubu v ľubovnianskom regióne a trochu aj v Poľsku. 

 

 Tohtoročné stretnutie členov Seniorklubu  Spolku slovenských knihovníkov 

a knižníc  pripravila Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni. Zaujímavý dvojdňový 

program (16.- 17. 8. 2017)  i napriek veľkej vzdialenosti z južných okresov Slovenska 

si nenechali ujsť ani tí najstarší členovia a môžeme konštatovať, že i napriek 

horúcemu počasiu, zvládali vytýčenú trasu aj program. 

 Prvý deň stretnutia sa naši seniori vybrali do blízkeho susedného Poľska, kde 

si pozreli najsevernejšie ležiaci uhorský hrad Niedzica, navštívili Park miniatúr 

pamiatok Oravy, Spiša a Podhalia, 

 

 

Pre všetkých účastníkov určite bude nezabudnuteľná spomienka na rodný 

dom významného slovenského herca Michala Dočolomanského v Niedzici. Pod 

pamätnou tabuľou si túto spomienku aj zvečnili. 

 



Scenéria Pienin, vrchu Troch korún, Červeného Kláštora, prírodné krásy 

okolia Starej Ľubovne  nadchli všetkých účastníkov, podobne ako i zaujímavý výklad 

našej sprievodkyne Mgr. Eleny Vranovskej. Už tradične večerný program patril 

priateľskému posedeniu a družnej besede. 

Návštevou Ľubovnianskej knižnice sa začal druhý deň stretnutia členov 

Seniorklubu. O činnosti a aktivitách knižnice informovala prítomných Mgr. Elena 

Vranovská, ako aj ostatné pracovníčky knižnice. Okrem iného zaujali nás hlavne 

aktivity pre deti a mládež. Po prehliadke priestorov knižnice a po občerstvení, ktoré 

pripravili pracovníčky knižnice, pokračoval program prehliadkou Ľubovnianskeho 

hradu        

 

Čiastočne zachovaný a zrekonštruovaný hrad vznikol v 13.storočí a je známy 

aj tým, že v roku 1412 sa spolu s 13 spišskými mestami dostal do poľského zálohu. 

Unavení prehliadkou nádvorí, historických pamiatok, zariadených siení, absolvovaní 

množstva schodov a aby sme nezabudli aj na predstavenie sokoliarov ukončili seniori 

tohtoročný program, plný zážitkov a krásnych dojmov. Opäť vydarené stretnutie, opäť 

príjemné stretnutia bývalých kolegýň a kolegov. Spomienky, na ktoré budú seniori 

dlho spomínať. 

 



 

Spomínať budú aj na milé a srdečné privítanie, ktoré sa im dostalo od 

organizátorov stretnutia, zástupkyne riaditeľky a bibliografky Mgr. Eleny Vranovskej a 

jej kolegýň.. Aj touto cestou im v mene 40 účastníkov stretnutia tlmočíme 

poďakovanie za prípravu a zorganizovanie podujatia, ďakujeme aj pani riaditeľke 

Mgr. Ivane Šipošovej, ktorá bola na dovolenke. No a v neposlednej rade opäť ako 

každý rok poďakovanie patrí aj PhDr. Anne Kucianovej za  patronát nad podujatím 

a za jeho celkovú prípravu. 

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie zase o rok. 

        Marta Weissová 

21. 8. 2017 

  


