
V tomto období nachádza útočisko v banskobystrickom 
regióne mnoho ukrajinských občanov, ktorí boli nútení 
opustiť svoje domovy,  utiecť pred vojnou, a tak si zachrá-
niť život. Sú to najmä mamičky s deťmi. Štátna vedecká 
knižnica v Banskej Bystrici ponúka svoje služby ako po-
moc pre ich rýchlejšiu adaptáciu v našom regióne. 

Pre ukrajinských utečencov sme pripravili:
o Výpožičky kníh a periodík v priestoroch knižnice 
o Prístup k internetu počas otváracích hodín v študovniach a v jazykových centrách, ktoré slúžia ako 

bezpečné útočiská   
o Expozíciu Ľudové hudobné nástroje s možnosťou vyskúšať si signálne hudobné nástroje pre deti od 4 rokov.
o Bábkarsky salón pre deti od 2 rokov
o Interaktívnu výstavu Vedecká hračka pre deti od 4 rokov 
o Hravé programovanie robotov pre deti od 6 rokov
o Hudobné átrium – etnické hudobné nástroje, počúvanie hudby pre dospelých a deti od 10 rokov
      

Державна наукова бібліотека в Банській Бистриці
У цей період у районі Банськa Бистрица знаходять притулок багато громадян України, які 
змушені були покинути свої домівки та втекти від війни, щоб рятувати своє життя. 
В основному це матері з дітьми. Державна наукова бібліотека в Банській Бистриці пропонує свої 
послуги як допомогу для швидшої адаптації в нашому регіоні. 

Ми підготували для українських біженців: 
o Прокат книг та періодичних видань в кабінетах бібліотеки
o Доступ до Інтернету в години роботи в навчальних кабінетах та мовних центрах, які 

служать безпечним притулком
o Експозицію «Народні музичні інструменти в Словаччині» з можливістю спробувати музичні 

інструменти дітей від 4 років
o Ляльковий салон для дітей від 2 років 
o Інтерактивну виставку «Наукові іграшки» для дітей від 4 років 
o Ігрове програмування роботів для дітей від 6 років
o Музичний атріум - етнічні музичні інструменти, 
       прослуховування музики для дорослих і дітей від 10 років

OTVÁRACIE HODINY:
pondelok, piatok 9.00 - 17.00
utorok, streda, štvrtok 10.00 - 18.00

Štátna vedecká knižnica 
v Banskej Bystrici

ГРАФІК РОБОТИ: 
понеділок, п’ятниця 9.00 - 17.00  
Вівторок, середа, четвер 10.00 - 18.00

VYUŽÍVANIE UVEDENÝCH SLUŽIEB 
JE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV BEZPLATNÉ.

КОРИСТУВАННЯ ЦИМИ ПОСЛУГАМИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ БЕЗКОШТОВНЕ.

PONUKA PODUJATÍ PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV

ПРОПОНУЄМО ЗАХОДИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ

З нетерпінням чекаємо зустрічі з вами.
Адреса: ŠVK BB Lazovná 9, 978 58 Banská Bystrica 
www.svkbb.eu
Контакти: slovanskastudovna@svkbb.eu, 048/4710703

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Adresa:  ŠVK BB Lazovná 9, 978 58 Banská Bystrica
www.svkbb.eu
Kontakt: slovanskastudovna@svkbb.eu, 048/4710703

http://www.svkbb.eu
http://www.svkbb.eu

