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PODUJATIA 
 

KURZ POČÍTAČOVEJ GRAMOTNOSTI 
určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých 

používateľov 

s platným členským preukazom  

4. - 27. jún, utorky a štvrtky od 8.30 do 10.00 hod. 
Bibliograficko-informačné a databázové centrum 

Zápis: informačný pult  ŠVK, osobne sa  záväzne 

zapísať.  

Prednosť majú záujemcovia, ktorí kurz ešte 

neabsolvovali. 

 

DEŇ RUSKÉHO JAZYKA 
zaujímavosti o ruskom jazyku, hry a kvízy 

nahlasovanie organizovaných skupín:  

slovanskastudovna@svkbb.eu , 048/4710703 

6. jún o 10.00 h 

Centrum slovanských štúdií 

 

VLASTA ČUPKOVÁ – MAĽBY A BÁSNE 
výstava autorských malieb a prezentácia  

novej básnickej tvorby 

24. jún o 17.00 h 

spoločenská sála 

 

Letná čitáreň 
 

ČÍNSKE CVIČENIA PRE ZDRAVIE 
seminár Miroslava Chabroňa  

zo Slovenskej federácie WUSHU 

7. jún o 16.00 h 

 

NOCHE DE FLAMENCO 
ukážky flamenca, kurz flamenca pre začiatočníkov, 

flamenco hudba, malé občerstvenie 

12. jún o 18.00 h 

 
JAZYKOVÁ KAVIAREŇ – LETNÁ EDÍCIA 

anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk,  

španielsky jazyk, ruský jazyk, čínsky jazyk 

19. jún o 17.00 h 
 
 

 

 

 

 

LITERÁRNE A HUDOBNÉ 

MÚZEUM 
 

MUSEOLOGICA LITERARIA 2019  
konferencia zameraná na výskum literárnych 

a hudobných pamiatok,ako aj na postavenie umeleckých 

múzeí, zariadení, pamiatok a zbierok v spoločnosti  

a ich pôsobenie na spoločnosť 

4. – 5. jún 

Spoločenská sála 
 

PROGRAMY NA OBJEDNANIE: 
 

REGIONÁLNI SPISOVATELIA  

A SPISOVATEĽKY VO FONDE LHM 
program plný zaujímavostí o živote a tvorbe autorov 

a autoriek ako Terézia Vansová, František Švantner, 

Peter Karvaš a iní 

1. – 30. jún 

expozícia Múzeum – domov múz 
 

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY 

program plný aktivít pre deti, ktorým sprevádza 

najznámejší vtipkár – bábka Gašparko 

1. – 30. jún 

Bábkarský salón 
 

kontaktujte: 0905 303 593, 048 47107 72 

lektor.lhm@svkbb.eu 
 

STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE  LHM 
Múzeum – domov múz 

Ľudové hudobné nástroje 

Bábkarský salón 

Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove 

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach 
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VÝSTAVY 
 

Galéria v podkroví 
 

ČAROVNÝ SVET BÁBOK  

A BÁBKOVÉHO DIVADLA 
výstava venovaná bábkarom, histórii a súčasnosti  

bábkarskej tradície v banskobystrickom regióne 

potrvá do 12. júla 
 

Átrium 
 

YANG XINSHENG: ŠANGHAJ  

A ŠANGAJSKÉ STAVBY L. E. HUDECA 
výstava fotografií 

potrvá do 28. júna 
 

I. poschodie 
 

BULHARSKO ZNÁME NEZNÁME 
výstava fotografií 

potrvá do 5. júla 
 

 

STÁLE VÝSTAVY A EXKURZIE  

V ŠVK 
 

VEDA V HRAČKÁCH 

interaktívna výstava vedeckých hračiek,  

jednoduchých experimentov a hlavolamov 

na objednanie: 048/4710779, 

vedavhrackach@svkbb.eu  

Tvorivé centrum 

 

ŽUPNÝ DOM A JEHO „GENIUS LOCI” 
Turistické exkurzie do priestorov bývalého  

Župného domu a expozícií múzea. 

na objednanie: 048/4710779, exkurzie@svkbb.eu 

  
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

HUDOBNÉ ÁTRIUM 
 

MÍĽNIKY ROCKU - 50. VÝROČIE 

WOODSTOCKU 
audiovizuálna výstava mapujúca vývoj rockovej scény, 

 s ponukou zaujímavých knižných publikácií, hudobných 

nahrávok a projekcií filmových dokumentov a koncertov 

3. jún – 31. august 
 

SVIATOK HUDBY 2019 

21. jún 
oslava sviatku hudby v Hudobnom átriu ŠVK a v Literárnom a 

hudobnom múzeu, v spolupráci s Alliance Française v Banskej 

Bystrici 
 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  

HUDOBNÉHO ÁTRIA 
príležitosť zažiť priamy „dotyk“ s hudbou v interiéri 

Hudobného átria ŠVK 

10.00 – 16.00 h 
 

ĽUDOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE  

NA SLOVENSKU 
voľný vstup do expozície Literárneho a hudobného múzea 

10.00 – 14.00 h 
 

VIII. HUDOBNÁ BURZA 
predaj – výmena – darovanie zvukových nosičov  

(CD, DVD, LP), hudobných nástrojov, nôt a literatúry 

 s hudobnou tematikou 

prihláste sa: hudobneatrium@svkbb.eu  

16.00 – 20.00 h 

 

MUZICÍROVANIE NA NÁDVORÍ 
koncertná prehliadka hudobných zoskupení 

16.00 h Musica Camerata 

17.00 h PinkHarmony Zvolen 

18.00 h Večer francúzskej hudby 

16.00 – 20.00 h 
 

PERKUSIE – DOTYK S HUDBOU 
Objavujte pestrosť zvukov a harmónií etnických 

perkusijných a rytmických nástrojov.   

Individuálnym návštevníkom sú perkusie voľne  

k dispozícií v rámci otváracích hodín.  

Pre organizované skupiny ponúkame prezentáciu  

etnických nástrojov s interakciou účastníkov  

v dohodnutých termínoch.  

Kontaktujte: hudobneatrium@svkbb.eu  048/4710744  
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