
 
Tlačová správa 

• Usporiadateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum 

• Názov podujatia: Literárna Banská Bystrica 

• Miesto konania: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, Banská Bystrica 

• Termín: 31. 3. – 4. 4. 2014 

Literárna Banská Bystrica v Literárnom a hudobnom múzeu 

Literárne a hudobné múzeum Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa pravidelne zapája do 

festivalu Literárna Banská Bystrica. 

Na zabezpečení 18. ročníka festivalu, ktorý je venovaný pamiatke slovenského básnika Mikuláša 

Kováča, sa podieľa niekoľko kultúrnych inštitúcii v Banskej Bystrici. Literárne a hudobné múzeum 

pripravilo pri príležitosti festivalu viacero aktivít. 

Literárnu Banskú Bystricu v Literárnom hudobnom múzeum otvorí literárne pásmo k nedožitým 80. 

narodeninám Mikuláša Kováča Básnik a jeho mesto. Podujatie bude zamerané na tvorbu a život 

básnika. Program bude obohatený o prezentáciu tvorby autora v podaní žiakov Gymnázia Mikuláša 

Kováča  a o predstavenie novej knižnej publikácie o diele Mikuláša Kováča. 

Báseň Stena z debutovej zbierky Zem pod nohami patrí medzi najznámejšie básne s vojnovou 

tematikou, ktoré Mikuláš Kováč napísal. Interpretácia básne v podaní Júliusa Lomenčíka ako aj 

samotná tvorba Mikuláša Kováča budú témou utorkového stretnutia. 

Pri príležitosti nedožitej päťdesiatky a 15. výročia tragickej smrti básnika Jozefa Urbana sa uskutoční 

beseda s básnikom Ondrejom Kalamárom. Podujatie Za textom Joža Urbana bude spojené 

s prezentáciou najnovšej spomienkovej knihy na Jozefa Urbana Pivo u Chárona. Súčasťou stretnutia 

budú videoprezentácia a audiovizuálne výpovede Jozefa Urbana. 

V rámci pravidelného cyklu Literárne a hudobné večery sa uskutoční stretnutie so spisovateľkou 

Natou Hosťoveckou, ktorá tento rok oslávi svoje životné jubileum. Témou stretnutia bude jej tvorba, 

študijné pobyty, či pracovné pôsobiská. 

Jubilejný 10. ročník literárnej a interpretačnej súťaže v poézii, próze a vo vlastnej tvorbe určený pre 

žiakov ZŠ a SŠ, Kováčova Banská Bystrica, sa už pravidelne bude konať v priestoroch Štátnej vedeckej 

knižnice v Banskej Bystrici v rámci festivalu Literárna Banská Bystrica. Záver týždňa bude venovaný 

prezentácii tvorby členov literárneho klubu LITERA 2. Burza literárnych talentov ponúkne možnosť 

vypočuť si autorské čítanie z diel členov banskobystrického klubu. 
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