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Usporiadateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Window of Shanghai
Názov podujatia: 5. výročie centra Window of Shanghai
Miesto konania: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Dátum konania: 12. máj 2015
Čas konania: 16.00 h slávnostná akadémia v spoločenskej sále, 17.00 h vernisáž výstavy
Pieseň Zeme umelca Li Geng v Galérii v podkroví
V Banskej Bystrici, dňa 7. 5. 2015

5. výročie centra Window of Shanghai
Máj 2015 sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici nesie v znamení osláv. Knižnica
si pripomína 5. výročie jazykového centra Window of Shaghai, jediného na Slovensku.
Jazykové centrum Window of Shangahi bolo slávnostne otvorené 5. mája 2010 za prítomnosti
vtedajšieho veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike, podpredsedníčky
Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcov kultúrneho a spoločenského života. Otvorenie
jazykového centra súviselo s nadviazaním spolupráce so Šanghajským archívom a Šanghajskou
knižnicou, ktorá trvá dodnes.
Centrum nadväzuje na posolstvo významného architekta Ladislava E. Hudeca, rodáka z Banskej
Bystrice, ktorého stavby sa stali neoddeliteľnou súčasťou panorámy Šanghaja. Window of
Shanghai poskytuje informácie o vede, kultúre a súčasných reáliách Čínskej ľudovej republiky,
podporuje vzájomné vzťahy medzi Čínskou ľudovou republikou a Slovenskou republikou,
pomáha rozvíjať kontakty s kultúrnymi inštitúciami a podnikateľskou sférou v Čínskej ľudovej
republike, poskytuje možnosti pre vzdelávanie a rozvíjanie záujmových aktivít. Pri študovni
pracuje od roku 2013 Klub priateľov čínskej kultúry, ktorý vedie dobrovoľníčka Lan Zhang.
Za päť rokov fungovania Window of Shanghai knižnica aktívne spolupracovala so Šangajským
archívom, Šanghajskou knižničnou, Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej
republiky a od minulého roka aj s Čínskou akadémiou kultúry, maľby a kaligrafie. Štátna vedecká
knižnica v Banskej Bystrici niekoľkokrát aktívne participovala na medzinárodnom knižničnom
fóre SILF. Na pôde knižnice sa uskutočnili viaceré významné podujatia a výstavy. Medzi inými
stretnutie s významnou sinologičkou Mgr. Marínou Čarnogurskou, CSc. a čínskym profesorom
Tang Jonom o živote v tradičnej Číne, či výstava čínskeho umelca Yang Mingyi.
Okrúhle 5. výročie centra Window of Shanghai si knižnica pripomenie slávnostnou akadémiou,
ktorá sa uskutoční v utorok 12. mája 2015 o 16.00 h v spoločenskej sále ŠVK za účasti zástupcov
Čínskej akadémie kultúry, maľby a kaligrafie. Oslavy budú následne pokračovať vernisážou
výstavy Pieseň zeme čínskeho umelca Li Geng o 17.00 h v Galérii v podkroví. Výstava bude
verejnosti sprístupnená do 21. mája 2015. Srdečne pozývame do ŠVK.
Kontakt:
Mgr. Veronika Uhríková, manažér kultúry, PR, marketing, Štátna vedecká knižnica v Banskej
Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, veronika.uhrikova@svkbb.eu, 048/47 107 03

