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Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho 

 

11. marca 2019 pripravuje Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici slávnostné otvorenie 

v poradí už 6. jazykového centra. 

V roku 2018 získala do svojho fondu časť dokumentov z pozostalosti JUDr. PhDr. Vladimíra 

Olerínyho, CSc., významného slovenského prekladateľa a hispanistu, rodáka z Banskej 

Bystrice. Dar bol pre knižnicu impulzom pre vybudovanie novej študovne – Centra hispánskej 

kultúry Vladimíra Olerínyho. 

Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho sa bude zameriavať predovšetkým na 

poskytovanie konzultačných služieb, základných informácií o španielsky hovoriacich 

krajinách, poskytovanie výpožičiek dokumentov a organizáciu rôznych typov kultúrnych a 

vzdelávacích podujatí s cieľom podporovať a šíriť hispánsku kultúru na Slovensku. 

Okrem dokumentov z osobnej knižnice Vladimíra Olerínyho, centrum poskytne aj široké 

spektrum rôznych publikácií: slovníky, učebnice, materiály k jazykovým skúškam DELE, 

obchodnú španielčinu, teóriu literatúry, materiály o kultúre Španielska a krajinách Latinskej 

Ameriky, beletriu španielskych a latinskoamerických autorov, cestopisy, časopisy v 

španielskom jazyku a podobne. 

Svojím vybavením a zameraním má potenciál stať sa užitočným a obľúbeným miestom pre 

študentov stredných a vysokých škôl, študentov jazykových škôl, vyučujúcich a lektorov 

španielskeho jazyka, španielsky hovoriacich cudzincov žijúcich na Slovensku a tiež pre 

všetkých, ktorí sa zaujímajú o španielsky jazyk a hispánsku kultúru. 

Slávnostné otvorenie Centra hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho pripravila Štátna 

vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s Veľvyslanectvom Španielska v Bratislave, 

Katedrou romanistiky FF UMB v Banskej Bystrici a Gymnáziom Mikuláša Kováča v Banskej 

Bystrici. Uskutoční sa dňa 11. marca 2019 o 10.00 h za účasti J. E. Luisa Belzuza de los Ríos, 

mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca v SR. V programe vystúpia študenti Gymnázia 

Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici s piesňami a recitáciou v španielskom jazyku a Iva 

Ivaničová z flamenco tanečnej skupiny El Fuego. Podujatie bude pokračovať vernisážou 

výstavy Za hispánskou kultúrou. Životná cesta Vladimíra Olerínyho a prezentáciou vedeckej 

monografie Dějiny Španělska doc. Jiřího Chalupu, Dr. z Katedry romanistiky FF UMB 

v Banskej Bystrici. 
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