
 

Tlačová správa 

Týždeň slovenských knižníc 2020 v Banskej Bystrici 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Verejná knižnica Mikuláša 
Kováča Banská Bystrica a Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici si pre čitateľskú verejnosť v týždni od 2. do 8. marca 2020 pripravili 
bohatý program v rámci 21. ročníka podujatia „Týždeň slovenských knižníc“ pod 
spoločným mottom „Knižnice pre všetkých“. Slávnostné celoslovenské otvorenie 
maratónu podujatí Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční v pondelok 2. marca 2020 
o 13.00 h vo Zvolene na Zvolenskom zámku.  

 

Počas 21. ročníka Týždňa slovenských knižníc knižnice intenzívne ponúkajú bohatý program 
pre svojich používateľov a návštevníkov. Týždeň slovenských knižníc zostáva naďalej verný 
svojmu tradičnému poslaniu, ktorým je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a 
vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. 
Banskobystrické knižnice si v tomto ročníku pripravili pre verejnosť viac ako 30 rôznych 
podujatí. Pevne veríme, že si z pestrého programu vyberie používateľ či návštevník  práve tie 
aktivity, ktoré potešia srdce a obohatia ducha.  

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pripravila pre používateľov a návštevníkov 
mnoho pútavých podujatí, medzi ktorými sú prezentácie vydavateľstiev spojené s predajnými 
výstavami, ale aj exkurzie, či muzicírovanie na hudobných nástrojoch. Počas celého týždňa budú 
otvorené dvere do Hudobného átria plného podujatí pod názvom Rozozvučte sa v Hudobnom 
átriu, kde návštevník zažije skutočný dotyk s hudbou. Hudobné átrium ponúka besedu 
s režisérkou Danou Dinkovou a dramaturgičkou Alžbetou Lukáčovou k premiére Štátnej opery, 
v ktorej odznejú šansóny Edith Piaf,  ale aj podujatie k hudobným legendám ako bol John 
Lennon. Jazykové centrá prichádzajú s kvízovým podujatím o jazyku a kultúre Anglicka, USA, 
Španielska, Nemecka a Číny a navyše Nemecká študovňa ponúka mnoho aktivít v rámci svojho 
Dňa otvorených dverí. Organizujú sa lektorované prehliadky pod názvom Knižnica z druhej 
strany pultu do priestorov, ktoré nie sú bežne prístupné verejnosti. Študovňa starých 
a vzácnych tlačí sprístupní pre milovníkov dokumentov z dávnych čias výstavu kníh Čaro 
knižných ilustrácií. Pre tých, ktorí ešte váhajú ponúkame inštruktáž, v ktorej bez zábran získa 
každý záujemca bohaté zručnosti vo vyhľadávaní dokumentov v on-line katalógu našej knižnice 
pre svoje štúdium či relax.  
Navštívte nás. Tešíme sa na Vašu účasť a čakáme Vašu odozvu. 

Viac o termínoch a mieste konania podujatí a o plánovaných a prebiehajúcich podujatiach v 
rámci „Týždňa slovenských knižníc“ nájdete na našom webe: 
https://www.svkbb.eu/podujatia/tyzden-slovenskych-kniznic-2-8-marca-2020/ 

a na facebooku : https://www.facebook.com/%C5%A0t%C3%A1tna-vedeck%C3%A1-
kni%C5%BEnica-v-Banskej-Bystrici-354240281389260/ 

Program podujatí v rámci 21. ročníka „Týždňa slovenských knižníc“ prikladáme v prílohe. 
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