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Usporiadateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Názov výstavy: Veda v hračkách
Miesto konania: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, Tvorivé centrum
Vernisáž výstavy: 22. 6. 2016 o 11.00 h
Trvanie výstavy: stála interaktívna výstava
V Banskej Bystrici, dňa 16. 6. 2016

Veda v hračkách
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici čoskoro sprístupní stálu interaktívnu výstavu Veda v
hračkách.
Veda v hračkách je výstava jednoduchých experimentov a hlavolamov, ktoré sú vhodné na
poznávaciu hru pre žiakov, študentov, ale aj skôr narodených návštevníkov. Výstava obsahuje 42
exponátov, ktoré sa viažu na ukážky v rôznych druhoch literatúry (detská poézia, knihy-puzzle,
časopisy, beletria, učebnice, katalógy, patenty, partitúry, fotoknihy) a v rôznych záznamoch (aj v
notovom a Braillovom písme). Vedeckú podstatu exponátov približujú prehľadné manuály.
Autorkou výstavy je Ing. Beata Puobišová, predsedníčka banskobystrického OZ Vedecká hračka.
Spolupráca Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici s OZ Vedecká hračka sa začala v roku 2007.
Knižnica v tom období pripravovala program na medzinárodný festival knižníc BibliObraz v Ruskej
federácii. V minulom roku počas Týždňa vedy a techniky bola v knižnici sprístupnená výstava More
– vedecká hračka, ktorá predstavovala súbor vedeckých hračiek a jednoduchých fyzikálnych
experimentov, ktoré približujú alebo využívajú nejaký fenomén súvisiaci s morom či vodou.
Úspech výstavy inšpiroval obidve strany k spolupráci na ďalšom projekte. Ing. Beata Puobišová
vytvorila pre knižnicu stálu interaktívnu výstavu Veda v hračkách, ktorá bude sprístupnená v
stredu, 22. júna 2016 o 11. 00 h v priestoroch Tvorivého centra a je k dispozícii verejnosti dvakrát
do týždňa, v pondelok a v stredu celoročne. Súčasťou výstavy je videoprezentácia, ktorú vytvoril
Matej Kapusta, fotograf na „voľnom kolese“. Výstava zaujme individuálnych návštevníkov či
vopred nahlásené skupiny. Voľné hranie je spojené s efektívnym pozorovaním, poznávaním a
riešením hlavolamov. Vstup na výstavu je voľný.
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-BanskejBystrici/354240281389260

