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Modra (Slovakio)

Modra estas 30 km for 
de Bratislava.

La bildo montras la 
ĉefstraton kaj la 
katolikan preĝejon.

En Modra oni produktas 
ankaŭ vinon.



● Keramikaĵoj

En Modra oni produktas 
ankaŭ keramikaĵojn.

Ekzistas ankaŭ Muzeo 
de Keramikaĵoj.



Luteranaj 
preĝejoj en 
Modra

En Modra estas du 
luteranaj preĝejoj.

Unu estis por slowakoj, 
la alia por germanoj.

Ambaŭ estis konstruitaj 
en la 19-a jarcento.



Ĉefa placo de 
Modra

La ĉefa placo estas 
proksima al la katolika 
preĝejo.

Ĉirkaŭ la placo estas 
kelkaj belaj domoj kaj 
monumento al Ludevit 
Ŝtur.



Ludevit Ŝtur 
1815-1858

Estis slovaka patrioto 
kaj membro de la unua 
slovaka Nacia 
Konsilistaro, kiu ekestis 
post la insurekcio de 
1848.



Urbopordego kaj 
periferio

Ekzistas ankoraŭ unu el 
la tiamaj tri urboturoj.

Rande de la urbo la 
domoj estas malaltaj kaj 
malgrandaj.



Loko de 
KAEST 

2106

La Centro estas 1,5 km 
for de la urbocentro de 
Modra.



Eduk-centro de 
la Centro de plua 
edukado de 
Komenio-Univer
sitato

Loko kie okazis KAEST

Apude estas vinberejo.



Prelegoj

En la kinejo, en la 
komputilejo kaj en du 
prelegejoj okazis 
interesaj prelegoj.
Estis pritraktataj ne nur 
informadikaj kaj lingvaj 
temoj, sed ankaŭ 
astrofiziko, farmacio, 
trafiko ktp.



Informadiko

Inter alie la prelegantoj 
parolis pri la sekvaj 
temoj:
● Praktika uzo de  

Guglo programoj
● Programoj Duolingo 

kaj Amikumu
● Grafikaj programoj
● Danĝeroj kaj 

avantaĝoj de la reto
● ktp



Lingvo kaj 
Identeco

● Lingva situacio de 
Singapuro

● Lingvo-politika 
konferenco de 
V4-landoj en Nitro

● La arto traduki
● Eŭropaj lingvaj 

perspektivoj
● ktp



Aliaj Temoj 
● Kosmoinĝenierado
● Enigmoj de galaksia 

evoluo
● La multkultura vilaĝo 

ĉe Woodstock 
festivalo

● Bazoj de 
farmakokinetiko

● Sistemo de 
pruntepreneblaj 
bicikloj en Brno

● ktp
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Amuziĝo 

Sed oni ne nur laboris, 
sed ankaŭ 
● relaksis
● kafumis
● ludis
● fotis 
● ktp


