
 
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 - Literárne a hudobné múzeum 

• Termín: 18.3.2013-22.3.2013 

 

Literárna Banská Bystrica v Literárnom a hudobnom múzeu 

Paralelne s Týždňom slovenských knižníc sa uskutoční už 17. ročník festivalu pod názvom Literárna 

Banská Bystrica, ktorý je venovaný pamiatke Mikuláša Kováča. Literárne a hudobné múzeum 

pripravilo počas tohto významného týždňa niekoľko stretnutí, ktoré upriamujú pozornosť na 

literatúru a prezentáciu kníh. 

Otvárací program Literárnej Banskej Bystrice, Kováčova Banská Bystrica v spolupráci s centrom 

voľného času Junior, sa uskutoční 18. marca 2013 a bude patriť mladým návštevníkom Štátnej 

vedeckej knižnice a Literárneho a hudobného múzea z celého Slovenska. Ide o 9. ročník amatérskej 

umeleckej, literárnej a interpretačnej súťaže žiakov ZŠ a SŠ, ktorá bude trvať od 8.00 h do 13.00 h. 

Dňa 19. marca 2013 predstaví v Literárnom a hudobnom múzeu svoju tvorbu spisovateľ, dramatik 

a publicista Peter Holka. V popoludňajších hodinách sa v Spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice 

uskutoční stretnutie s Elenou Cmarkovou spojené s prezentáciou jej novej básnickej zbierky Hranice. 

Básne budú recitovať študentky herectva FDU Akadémie umení v Banskej Bystrici. Programom bude 

sprevádzať zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš. Sprievodným programom stretnutia sú v priestoroch 

Spoločenskej sály vystavené diela maliara Štefana Kocku. 

Afrika slovom i obrazom je názov stretnutia, ktoré sa uskutoční dňa 21. marca 2013 s MUDr. 

Martinou Fabianovou, mladou lekárkou z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej 

Bystrici, ktoré priblíži jej trojmesačný pobyt v Južnom Sudáne. V rámci rozvojového projektu lekárskej 

pomoci pôsobila v máji až auguste 2012 v Mapuordite. 

Týždeň uzavrie Burza literárnych talentov zameraná na prezentáciu tvorby členov literárneho klubu 

LITERA 2. Milovníci literatúry si môžu vypočuť autorské čítanie diel členov klubu, ktorý pôsobí 

v Banskej Bystrici. 
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