POZÝVAME VÁS DO UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE
(NIELEN) POČAS TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2017
Tlačová správa: 13. 3. 2017
Vo všetkých regiónoch Slovenska sa v termíne od 13. do 18. marca 2017 bude konať v poradí už
18. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Prostredníctvom ústredného
motta „Knižnice pre všetkých“ organizátori podujatia – Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok
slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) poukazujú na význam knižničných inštitúcií pre každú
vyspelú, vzdelanú a kultúrnu spoločnosť na svete, rovnako aj pre Slovenskú republiku.
Univerzitná knižnica v Bratislave pri tejto príležitosti pripravila množstvo zaujímavých podujatí,
z ktorých najväčším lákadlom pre verejnosť je unikátna výstava nových prírastkov starých tlačí
zo 16. a 17. storočia do fondu UKB, ktoré zakúpením od súkromného predajcu významným
spôsobom nielen obohatili historické fondy knižnice, ale umožnili zachrániť kultúrne dedičstvo (viac
informácií o výstave v prílohe tlačovej správy). Pozývame všetkých záujemcov o odborný výklad
k výstave v podaní PhDr. Kláry Mészárosovej, vedúcej kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí
UKB v dvoch termínoch: v utorok 14. 3. 2017 o 15.00 a v sobotu 18. 3. 2017 o 11.00 hod.
Počas Týždňa slovenských knižníc 2017 pozývame záujemcov aj na zaujímavé podujatia
v prednáškovej sále UKB na Ventúrskej ul. 11:


Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – Levoča (prezentácia najnovšieho zväzku
knižnej edície Národné kultúrne pamiatky) v pondelok 13. 3. 2017 o 17.00 hod. a



História slovenskej emigrácie do Kanady – Ondrej Miháľ (zaujímavé rozprávanie
o histórii a živote prvých kanadských Slovákov) v utorok 14. 3. 2017 o 17.00 hod.

Záujemcovia o reštaurátorské umenie a odborné postupy pri záchrane starých kníh budú mať
jedinečnú príležitosť zúčastniť sa prehliadky pracoviska reštaurovania dokumentov UKB
v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave na Klariskej ul. 5, počas Týždňa slovenských knižníc
v termíne od 13. – 17. 3. 2017, vstupy denne a vždy v rovnakom čase: o 10.00 a 13.00 hod.
To však nie je všetko! Priaznivci knižnej kultúry sa dočkajú aj množstva benefitov, ktoré Univerzitná
knižnica v Bratislave počas celého týždňa svojim návštevníkom ponúka v podobe odpustenia
poplatkov za registráciu, či poplatkov z omeškania pri vrátení kníh (viac informácií na plagáte
s podrobným programom UKB počas TSK 2017 v prílohe tlačovej správy). Tešíme sa na Vašu
návštevu v Univerzitnej knižnici v Bratislave (nielen) počas Týždňa slovenských knižníc 2017!
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