Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici
jún 2022

UCHOVANÉ DEDIČSTVO

PODUJATIA
OTVORENIE LETNEJ ČITÁRNE
DUO AETERNUM
husľový koncert pri príležitosti otvorenia Letnej čitárne
a XIV. ročníka celoslovenského podujatia Víkend otvorených
parkov a záhrad
účinkujú: Alena Hermanová a Jana Macíková, študentky
VŠMU v Bratislave
3. jún o 11.00 h
Nádvorie Márie Terézie

ON-LINE KONZULTÁCIE Z NEMECKÉHO
JAZYKA

komentovaná výstava kníh z fondu starých a vzácnych tlačí
ŠVK vyhlásených MK SR za historické knižničné dokumenty
na objednanie: 048/4710778
17. jún, vstup 9.00 – 17.00 h

ČARO HISPÁNSKEHO SLOVA
recitovanie básní v španielskom origináli
a v ich slovenskom preklade v spolupráci
s Gymnáziom M. Kováča v Banskej Bystrici
21. jún o 10.00 h
Nádvorie Márie Terézie

BUDEŠ IBA MOJA

jazykové okienko pre stratených
7. a 23. jún o 15.00 h
ONLINE prostredníctvom platformy Zoom

prezentácia knihy s témou domáceho násilia
s jej autorkou Banskobystričankou Martinou Kováčikovou
21. jún o 16.00 h
Nádvorie Márie Terézie

UKÁŽKA A VÝUČBA TRADIČNÝCH
ČÍNSKYCH TANCOV

KRÁSY MEXIKA

lektorky z Konfuciovho inštitútu pri UMB BB predvedú
ukážku tradičných čínskych tancov, ktoré si môžu návštevníci
aj sami vyskúšať
9. jún o 17.00 h
Nádvorie Márie Terézie

LETNÉ KINO S NEMECKOU ŠTUDOVŇOU
HOT DOG
film v nemeckom jazyku
9. jún o 17.30 h
Tvorivé centrum

TALIANSKO A LÁSKA MAJÚ 3 SPOLOČNÉ
VECI - ŽIVOTNÝ ŠTÝL
prezentácia knihy v rámci cyklu Cestovateľský klub
14. jún o 16.00 h
Spoločenská sála

ZÁKLADY NEMČINY
(NIELEN) PRE SENIOROV
kurz základov nemčiny, ktoré Vám pomôžu pri rôznych
situáciách v zahraničí
14., 21. a 28. jún o 13.00 h
Tvorivé centrum

prezentácia o prírodných krásach, kultúre a gastronómii
Mexika, prednáša Sergio Molina
podujatie v rámci cyklu Cestovateľský klub
28. jún o 17.00 h
Spoločenská sála

HUDOBNÉ ÁTRIUM
ROCKOVÉ NÁVRATY
Audiovizuálna výstava s voľným výberom projekcií filmových
dokumentov o histórií rock & rollu od počiatkov po súčasnosť,
filmových portrétov a koncertov rockových legiend. Výstavu
vhodne dopĺňa tematická literatúra.
1. - 30. jún

HUDOBNÝ SVET VZDIALENÝCH KULTÚR
Objavujte pestrosť zvukov a harmónií. Komentovaná
prehliadka etnických nástrojov rôznych krajín sveta.
Návštevníkom sú nástroje k dispozícií v rámci otváracích
hodín. Pre rezerváciu termínu kontaktujte:
hudobneatrium@svkbb.eu 048/4710744
1. - 30. jún

COME & CHAT
konverzačné stretnutie v anglickom jazyku pre začiatočníkov
aj pokročilých
16. jún o 16.00 h
Nádvorie Márie Terézie
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VÝSTAVY

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM

Galéria v podkroví

GALÉRIA TALENTOV
výstava prác XI. ročníka literárnej, výtvarnej a fotografickej
súťaže pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií
potrvá do 30. júna
výstavné priestory II. poschodie

MILAN SOKOL: TO I ONO
výstava k životnému jubileu autora
potrvá do 10. júna

SAMO CHALUPKA – NAJSTARŠÍ
ZO ŠTÚROVCOV

Átrium
MAĽOVANÁ ZUŠ-KA
výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Jána Cikkera
potrvá do 8. júla

Prízemie
LEMOV BESTIÁR PODĽA DANIELA MRÓZA
výstava ilustrácií
potrvá do 17. júna

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

MALÝ, VEĽKÝ PRÍBEH JEDNÉHO OSUDU ...

I. poschodie
SLOVensko – SLOVinská dimenzia
výstava banerov, obrazov a trojrozmerných predmetov
zo Slovinska
vernisáž 3. jún o 13.00 h
potrvá do 15. júla

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

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

výstava k 130. výročiu narodenia hudobného skladateľa
a pedagóga Jána Móryho
výstavné priestory v expozícii Múzeum – domov múz
3. jún – 26. august
komentované prehliadky každý utorok o 10.00 h a 15.00 h

PO STOPÁCH LITERÁRNEHO
A HUDOBNÉHO MÚZEA
aktivity múzea sa uskutočnia v rámci podujatia Dni mesta
expozície LHM, Lazovná 9
17. – 18. jún

JÁN MÓRY
beseda s Mariannou Bárdiovou, autorkou knihy Monografia
Jána Móryho, ktorá sa koná v rámci podujatia Literárne
a hudobné večery
21. jún o 16.00 h
expozícia Múzeum – domov múz

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
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