
 
Tlačová správa 

• Usporiadateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum, 
Ministerstvo kultúry Bieloruskej republiky, Bieloruské národné múzeum, Múzeum dejín 
divadelnej a hudobnej kultúry v Minsku 

• Názov výstavy: Bieloruské ľudové hudobné nástroje 

• Miesto konania: Átrium, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

• Vernisáž výstavy: 14. 7. 2015 o 15.00 h 

• Trvanie výstavy: 14. 7. – 28. 8. 2015 

V Banskej Bystrici, dňa 6. 7. 2015 

Bieloruské ľudové hudobné nástroje 

Leto v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici bude patriť bieloruskému folklóru. Už 
v polovici júla sa môžu návštevníci tešiť na výstavu, ktorá predstaví pestrú paletu 
bieloruských ľudových hudobných nástrojov. 

Výstava je kompozične rozdelená do štyroch častí – strunové nástroje, dychové nástroje, 
harmoniky a samoznejúce a membránové nástroje (bič, brazgotka, hrebeň, kleščotka, hrkálka, 
kopyto, kolotka, roguľka, šarchuny, tamburína a bubon). Dôraz sa kladie hlavne na nástroje 
rôznych tvarov, veľkostí a rôznorodých akustických možností vyrobené známymi bieloruskými 
umelcami. Ľudové hudobné nástroje Bieloruska, ktorá sú na výstave predstavené, pochádzajú 
z rôznych oblastí tejto krajiny – Minská oblasť, Vitebská oblasť, Brestská oblasť, či Lipecká 
oblasť. 

Výstavu Bieloruské ľudové hudobné nástroje pripravila Štátna vedecká knižnica v Banskej 
Bystrici v spolupráci s Ministerstvom kultúry Bieloruskej republiky, Bieloruským národným 
múzeom a Múzeom dejín divadelnej a hudobnej kultúry v Minsku. Obdobnou výstavou Ľudové 

hudobné nástroje na Slovensku pripravenou zo zbierkových predmetov Štátnej vedeckej knižnice 
v Banskej Bystrici – Literárneho a hudobného múzea sa knižnica úspešne prezentuje nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí (Čína, Rusko, Poľsko, Bosna a Hercegovina). Vernisáž výstavy 
Bieloruské ľudové hudobné nástroje sa uskutoční v utorok 14. júla 2015 o 15.00 h v Átrium ŠVK. 
Výstava bude verejnosti sprístupnená do 28. augusta 2015. 

Kontakt: 
Mgr. Veronika Uhríková 
manažér kultúry, PR, marketing 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58  Banská Bystrica 
veronika.uhrikova@svkbb.eu 
048/47 107 03 
www.svkbb.eu 
https://www.facebook.com/pages/%C5%A0t%C3%A1tna-vedeck%C3%A1-kni%C5%BEnica-
v-Banskej-Bystrici/354240281389260 


