Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici
máj 2022

PODUJATIA

VÝSTAVY

ARCHITEKTÚRA OSOBNOSTÍ

Galéria v podkroví

prednáška Ing. arch. Rudolfa Bizoňa
5. máj o 16.00 h
spoločenská sála

MILAN SOKOL
výstava k životnému jubileu
vernisáž 5. máj o 16.00 h
potrvá do 10. júna

BELO FÉLIX
beseda s hudobným skladateľom a vysokoškolským
profesorom v rámci Cyklu osobnosti
10. máj o 16.00 h
spoločenská sála

KINO V KNIŽNICI
DIE WELLE / NÁŠ VODCA
Premietanie filmu v nemeckom jazyku, dráma.
11. máj o 17.00 h
tvorivé centrum

ON-LINE KONZULTÁCIE Z NEMECKÉHO
JAZYKA
Jazykové okienko pre stratených.
10. a 24. máj od 15.00 do 16.00 h
ONLINE prostredníctvo platformy Zoom

ARCHITEKTÚRA LONDÝNA
prednáška Ing. arch. Rastislava Udžana, PhD.
12. máj o 16.00 h
spoločenská sála

TLIB – 21. ROČNÍK
KNIHA, JEJ PREMENY A PERSPEKTÍVY
odborný seminár pre knihovníkov a informačných špecialistov
24. – 25. máj od 9.00 do 16.00
spoločenská sála

Átrium
NAJKRAJŠÍ KALENDÁR
A NAJKRAJŠIA KNIHA O SLOVENSKU
výstava ocenených kalendárov a kníh v spolupráci
s Klubom fotopublicistov
potrvá do 20. mája

MAĽOVANÁ ZUŠ-KA
výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Jána Cikkera
25. máj – 8. júl

Prízemie
LEMOV BESTIÁR PODĽA DANIELA MRÓZA
výstava ilustrácií
vernisáž spojená s koncertom skladieb Frederyka Chopina
17. máj o17.00 h
potrvá do 17. júna

I. poschodie
TOMÁŠ HULÍK – ODVRÁTENÁ STRANA
SLOVENSKA
výstava
potrvá do 31. Mája

HUDOBNÉ ÁTRIUM

MIKULÁŠ KOVÁČ
prednáška kult. historika a literáta Mgr. Petra Cabadaja
pri príležitosti 30. výročia úmrtia slovenského básnika
31. máj o 13.00 h
spoločenská sála

ROCKOVÉ NÁVRATY
Audiovizuálna výstava s voľnou ponukou projekcií filmových
dokumentov o histórií rock & rollu od počiatkov po súčasnosť
a filmových portrétov rockových legiend. Výstavu vhodne
dopĺňa tematická literatúra.
2. – 31. máj
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LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM
GALÉRIA TALENTOV
výstava prác XI. ročníka literárnej, výtvarnej a fotografickej
súťaže pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií
11. máj – 30. jún
výstavné priestory II. poschodie

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
podujatie inšpirované celoeurópskym podujatím La Nuit
européenne des musées, ktoré každoročne predstaví múzeá
a galérie z nového uhla pohľadu
14. máj od 15.00 do 23.00 h
Expozície LHM, Lazovná 9

KRÁSA V BÁBKACH ZAKLIATA
- výstava k 70. narodeninám bábkarky Ľubice Charvátovej
- komentované prehliadky každý utorok o 10.00 h a 15.00 h
potrvá do 27. mája
výstavné priestory v expozícii Múzeum – domov múz

TIBOR ANDRAŠOVAN - DIALÓGY
výstava k 105. výročiu narodenia hudobného skladateľa,
dirigenta a pedagóga
potrvá do 13 mája
prízemie

SAMO CHALUPKA – NAJSTARŠÍ
ZO ŠTÚROVCOV
výstavka k 210. výročiu narodenia básnika, spoluautora
Memoranda slovenského národa, jedného z najvýznamnejších
predstaviteľov slovenského romantizmu, tvorcu historickej
epiky a historického spevu
komentované prehliadky každý štvrtok o 10.00 h a 15.00 h
potrvá do 1. júla
výstavné priestory II. poschodie

STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE LHM
Múzeum – domov múz
Ľudové hudobné nástroje na Slovensku
Bábkarský salón
otvorené denne od 10.00 do 17.00 h, posledný vstup
o 16.00 h.
Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove
Otvorené utorok – nedeľa od 9.00 – 16.00 h
kontakt: lhmbb@svkbb.eu, tel. 0905303593
Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach –
kontaktujte Obecný úrad Podkonice, tel. 048/4187838

STÁLE VÝSTAVY A EXKURZIE V ŠVK
ŽUPNÝ DOM A JEHO „GENIUS LOCI”
turistické exkurzie do priestorov bývalého Župného domu a
expozícií Literárneho a hudobného múzea
pre individuálnych návštevníkov a skupiny na objednanie:
exkurzie@svkbb.eu, 048/4710776

PERKUSIE – DOTYK S HUDBOU
Objavujte pestrosť zvukov a harmónií etnických perkusijných
a rytmických nástrojov. Individuálnym návštevníkom
a skupinám sú perkusie voľne k dispozícií v rámci otváracích
hodín.
Kontaktujte: hudobneatrium@svkbb.eu 048/4710744

VEDA V HRAČKÁCH
Interaktívna výstava vedeckých hračiek,
jednoduchých experimentov a hlavolamov
individuálni návštevníci a skupiny na objednanie:
vedavhrackach@svkbb.eu, 048/4710733
Librarium

ĎAKUJEME, ŽE POČAS PANDÉMIE COVID 19
DODRŽIAVATE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
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