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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH
KNIŽNÍC
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
(XX. ROČNÍK)
slávnostné otvorenie zmodernizovaných priestorov
požičovne kníh za prítomnosti ministerky kultúry SR
4. marec o 9.30 h
átrium

JAZYKOVÁ KAVIAREŇ

PODUJATIA
CENTRUM HISPÁNSKEJ KULTÚRY
VLADIMÍRA OLERÍNYHO
slávnostné otvorenie novej jazykovej študovne venovanej
španielskemu jazyku a kultúre španielsky hovoriacich krajín
11. marec o 10.00 h
spoločenská sála

PODPORA ZDRAVIA POMOCOU
ESENCIÁLNYCH OLEJOV

anglický jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk,
francúzsky jazyk, čínsky jazyk, ruský jazyk
5. marec o 17.00 h
spoločenská sála

osobné skúsenosti Alenky a Lydky Oravcovej
s využitím esencií prírody
11. marec o 16.30 h
malá sála

„PRÓZA / POÉZIA /FILM“

ŠTÚDIUM VO VYSNÍVANEJ KRAJINE SVETA

beseda so spisovateľom Ondrejom Kalamárom
a Romanom Pomajbom
o pripravovanom filme o Jožovi Urbanovi
6. marec o 17.00 h
expozícia Múzeum – domov múz

ROZOZVUČTE SA V HUDOBNOM ÁTRIU
pri príležitosti 7. výročia jeho zriadenia
Týždeň otvorených dverí Hudobného átria
Príležitosť zažiť priamy „dotyk“ s hudbou, nahliadnuť
do zaujímavých knižných publikácií, zhliadnuť filmové
dokumenty a záznamy koncertov hudobných legiend,
ale aj muzicírovať na perkusiách a rytmických nástrojoch
4. – 8. marec

INFORMAČNÉ DATABÁZY
V ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICI
inštruktáž k využívaniu domácich a zahraničných
elektronických databáz pre jednotlivcov a skupiny
4. – 8. marec
Bibliograficko-informačné a databázové centrum
2. poschodie

KNIŽNICA Z DRUHEJ STRANY PULTU
lektorovaná prehliadka a prezentácia odborných činností
v priestoroch, kam sa čitatelia bežne nedostanú
5. – 8. marec
kontaktujte: 048/4710755, akvizicia@svkbb.eu

KNIŽNÁ BURZA
pre všetkých, ktorí majú záujem knihy predávať,
kupovať, vymieňať alebo darovať
v spolupráci s OZ Pro Bibliothecae
6.– 7. marec od 10.00 – 18.00 hod.
Átrium

študuj so štipendiom po anglicky kdekoľvek na svete
13.marec o 15.30 h
InfoUSA

SLOVENSKÝ SVETOVÝ KALENDÁR 2019
prezentácia 3. ročníka kalendára venovaného
Slovákom žijúcim v zahraničí
v programe vystúpi UFS Mladosť
20.marec o 16.00 h
spoločenská sála
VIEME ODKIAĽ, NEVIEME KAM
prezentácia knihy Brigity Schmögnerovej,
spojená s besedou za účasti autorky
21. marec o 15.30 h
expozícia Múzeum domov múz

MARIÁN PECKO
stretnutie v rámci cyklu Osobnosti s režisérom slovenských
a zahraničných bábkových a činoherných divadiel,
scenáristom, oceňovaným tvorcom hier pre deti i dospelých
a umeleckým šéfom BDNR
25. marec o 17.00 h
spoločenská sála
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VÝSTAVY
Galéria v podkroví

HUDOBNÉ ÁTRIUM
GIOACCHINO ROSSINI: OTELLO

výstava olejomalieb Miroslava Bárdiho
a Miroslava Bartoša
potrvá do 4. marca

beseda s tvorcami opery, režisérkou Andreou Hlinkovou
a dramaturgičkou Alžbetou Lukáčovou,
pri príležitosti premiéry v Štátnej opere v Banskej Bystrici
12. marec 16.00 h

SOCHÁRSKY SALÓN:

GITAROVÍ VELIKÁNI

V KRAJINE

výstava sochárskej tvorby autorov
Pavla Šteska, Martina Jánoša a Mareka Pecka
vernisáž 14. marec o 17.00 h
potrvá do 3. mája

Átrium
ŠTUDENTSKÝ ATELIÉR
prezentácia študentských prác
Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene
potrvá do 1. marca

POÉZIA STROMOV
výstava fotografií prírody Petra Pařízka
5. marec – 5. apríl

I. poschodie
SVETIELKO NÁDEJE
výstava venovaná aktivitám združenia
19. marec – 26. apríl

AKO ŽIJÚ SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ
výstava dokumentov z fondu knižnice
1. marec – 30. apríl

On-line katalógy
ZRKADLO ČASU
KRÁSA ŽIEN V PRIEBEHU STOROČÍ
(od doby bronzovej do otomanskej nadvlády)
výstava bannerov Archeologického múzea
Bulharskej akadémie vied v Sofii
vernisáž 7. marec o 16.00 h
potrvá do 5. apríla

II. poschodie
Vladimír Oleríny
výstava k otvoreniu Centra hispánskej kultúry
11. marec - 3. máj

pocta hudobným velikánom a gitarovým virtuózom.
Audiovizuálna prehliadka filmových dokumentov,
koncertných záznamov a tematických publikácií
s ponukou projekcií
1. – 31. marec

PROJEKCIE:
DAVID GILMOUR: LIVE AT POMPEII
2017, 114 min.
Štyridsaťpäť rokov od slávnej show Pink Floyd v Pompejách,
sa skladateľ, gitarista a spevák legendárnej kapely
David Gilmour vracia na miesto, aby v kulisách ruín
najstaršieho amfiteátra na svete odohral dva ohromujúce
koncerty. Zaznejú hity Gilmourovej sólovej kariéry,
ale aj slávne skladby z vrcholného obdobia skupiny
Pink Floyd. Atmosféru dotvára dokonalá audiovizuálna
show plná laserových efektov a videoprojekcií.
6. marec o 16.00 h

ERIC CLAPTON: SLOWHANDAT 70.
LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL
2015, 125 min., blu-ray
Koncert oslavujúci životné jubileum Erica Claptona,
ako aj 50 rokov jeho pôsobenia na hudobnej scéne.
Jeden z najlepších bluesových gitaristov predstaví divákom
svoj hudobný repertoár, vrátane slávnych skladieb Layla,
I Shot the Sherriff, Tears in Heaven nebo Wonderful Tonight.
13. marec 16.00 h

SANTANA & MCLAUGHLIN LIVE
AT MONTREUX
2013, 135 min., blu-ray
Jedinečné stretnutie dvoch gitarových majstrov
Carlosa Santanu a Johna McLaughlina. Predstavenie najvyššej
hudobnej virtuozity a duchovnosti z Montreux roku 2011,
kde prvýkrát spoločne koncertovali s programom Invitation
to Illumination.
20. marec o 16.00 h
Pre organizované skupiny ponúkame výber projekcií
v dohodnutých termínoch.
kontaktujte: 048/4710744, hudobneatrium@svkbb.eu
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LITERÁRNE A HUDOBNÉ
MÚZEUM
KOVÁČOVA BYSTRICA
umelecká súťaž v interpretácii poézie, prózy
a vo vlastnej tvorbe
27. marec o 8.00 – 14.00 h
spoločenská sála, malá sála,
expozícia Múzeum – domov múz

BURZA LITERÁRNYCH TALENTOV
prezentácia tvorby členov literárneho klubu LITERA 2
a ich hostí
28. marec o 16.00 h
Expozícia Múzeum – domov múz

KOVÁČI UMENIA
multižánrové podujatie s účasťou
banskobystrických umelcov, literátov, hudobníkov,
výtvarníkov
29. marec o 17.00 h
spoločenská sála

ŠIMON JUROVSKÝ
komentovaná výstavka venovaná slovenskému
hudobnému skladateľovi, autorovi baletov, spevohier,
komornej, scénickej a filmovej hudby
potrvá do 15. marca
výstavné priestory II. poschodie

ALFRÉD ZEMANOVSKÝ
komentovaná výstavka venovaná hudobnému skladateľovi,
organizátorovi hudobného spevu na Slovensku, vedúcemu
redaktorovi hudobného vydavateľstva Supraphon a Opus
20. marec – 17. máj
výstavné priestory II. poschodie

PROGRAMY NA OBJEDNANIE:
MATEJ BEL Z OČOVEJ
program venovaný Magnum decus Hungariae – Veľkej
ozdobe Uhorska a vzácnemu dielu v zbierkach múzea:
druhej časti Belových Notícií
1. – 31. marec
expozícia Múzeum – domov múz

ROCKOVÁ HUDBA V BANSKEJ BYSTRICI
prehliadka predstavuje pestrosť rockovej scény v meste,
významné osobnosti, skupiny a nahrávky
v rokoch 1985 – 2015
1. – 31. marec
expozícia Múzeum – domov múz

(NE)ZNÁME ŽENY SLOVENSKEJ LITERATÚRY
program venovaný životu a aktivitám autoriek a osvetových
pracovníčok ako Terézia Vansová či Hana Gregorová
1. – 31. marec
expozícia Múzeum – domov múz
ZA HUDBOU SLOVENSKÉHO ĽUDU
prehliadka približuje druhy a využitie nielen ľudových hudobných
nástrojov, ale aj signálnych nástrojov v ľudovej kultúre
1. – 31. marec
expozícia Ľudové hudobné nástroje na Slovensku
kontaktujte: 0905 303 593, 048 47107 72
lektor.lhm@svkbb.eu

STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE LHM
Múzeum – domov múz
Ľudové hudobné nástroje
Bábkarský salón
Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove
Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

STÁLE VÝSTAVY A EXKURZIE ŠVK
VEDA V HRAČKÁCH
interaktívna výstava vedeckých hračiek,
jednoduchých experimentov a hlavolamov
kontaktujte: 048/4710778, vedavhrackach@svkbb.eu
Tvorivé centrum

ŽUPNÝ DOM A JEHO „GENIUS LOCI”
Turistické exkurzie do priestorov bývalého
Župného domu a expozícií múzea.
kontaktujte: +421 48 4710778, exkurzie@svkbb.eu

