
 
Tlačová správa 

• Usporiadateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Centrum slovanských štúdií, Poľský 

inštitút Bratislava a Centrum poľského jazyka a kultúry v Banskej Bystrici 

• Názov: Deň poľskej kultúry 

• Miesto konania: Spoločenská sála, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

• Dátum a čas konania: 22. apríl 2013 o 10.00 h Hubert Klimko-Dobrzaniecki, 

 22. apríl 2013 o 12.00 h T. ETNO – Tomasz Drozdek 

 

Kúsok poľskej literatúry a hudby... 

Po úspešnej realizácii Dňa Ukrajiny, ktorý sa uskutočnil vo februári tohto roku, pripravilo Centrum 

slovanských štúdií Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici deň, ktorý bude venovaný poľskej 

kultúre. 

Nielen priaznivcov poľskej kultúry určite poteší stretnutie s poľským spisovateľom Hubertom Klimko-

Dobrzanieckým, ktorý predstaví svoju novú knihu aktuálne preloženú do slovenského jazyka 

v preklade Júlie Sherwood – Uspávanka pre obesenca. Novela rozpráva príbeh troch umelcov 

pochádzajúcich z  východnej Európy, ktorí sa pokúšajú uplatniť v cudzine, na ďalekom Islande. Ide 

o dojímavý príbeh o priateľstve, láske, šialenstve a smrti, ktorý opisuje umelecké a duchovné 

hľadanie. Autor príbeh napísal ako poctu svojmu priateľovi, skladateľovi a huslistovi Szymonovi 

Kuranovi. V poradí už jeho tretia kniha bola nominovaná na literárnu cenu Cogito, ktorú udeľuje 

poľský časopis Polityka. Hubert Klimko-Dobrzaniecki vyštudoval teológiu, filozofiu a islandskú 

filológiu, študoval a pracoval v Reykjavíku, v súčasnosti žije vo Viedni. 

Druhá časť stretnutia bude venovaná hudbe. Tomasz Drozdek predstaví vo svojom sólovom projekte 

rôznorodé hudobné etnické nástroje. Zámerom umelca je prezentovať zvuky, o ktorých výrobcovia 

nástrojov ani netušili. Stretnutie bude pozostávať z troch častí, a to zo samotnej ukážky nástrojov – 

najmä historických, na ktorých sa hrávalo v Poľsku – z malého koncertu, a nakoniec z dielní za 

použitia predstavených nástrojov. 

Zaujímavé stretnutia s poľskými umelcami pripravilo Centrum slovanských štúdií v spolupráci 

s Poľským inštitútom v Bratislave a Centrom poľského jazyka a kultúry v Banskej Bystrici pri Fakulte 

humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Príďte 22. apríla 2013 a spoznajte 

úspešnú novelu Huberta Klimka-Dobrzanieckého o 10.00 h a výnimočné hudobné nástroje Tomasza 

Drozdeka o 12.00 h. 

 

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 


