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Vernisáž  4. marca o 15:00 
od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00, stredy od 8:00 
do 17:30 

Svet plný zážitkov 
Výstava fotografií košických fotografov  z potuliek po 
svete. Úvod Týždňa slovenských knižníc 2019  

Miesto: Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1 
Vstup: voľný 

 
Od 4. marca od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00, stredy od 8:00 do 17:30 

Cesty za poznaním 
Výber memoárovej a cestopisnej literatúry z fondu Štátnej vedeckej knižnice 
v Košiciach od 16. storočia po súčasnosť 
Miesto: ŠVK v Košiciach, výstavná miestnosť v západnom krídle budovy na 
Pribinovej 1 
Vstup: voľný 

 
5. a 7. marca o 14:00 

Deň otvorených dverí v Štátnej vedeckej knižnici 

v Košiciach  
Predstavíme vám študovne, oboznámime vás so službami a môžete spoznať 
priestory skladov, do ktorých čitatelia prístup nemajú 

Miesto: ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, prízemie 
Vstup: voľný 

 
5. marca o 10:00 a 14:00 

Deň otvorených dverí v študovni 

starých tlačí 
Viete ako sa robí ručný papier, dolieva stará tlač a ako sa 
v minulosti tlačili knihy? Príďte si to vyskúšať k našim 
reštaurátorom. V študovni vám predstavíme historický fond 
a výstavu dokumentov z činnosti Matice slovenskej, ktorá si 
tento rok pripomína 100 rokov od znovuobnovenia.  

Miesto: ŠVK v Košiciach, Pri Miklušovej väznici 1                    Vstup: voľný 
 

        20. ročník pod spoločným mottom:  

„KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH“. 

od 4.3.2019 

do 10.3.2019 
2019 



Od 6. marca od pondelka do piatku od 7:00 do 19:00 

Ľudovít Vladimír Rizner, slovenský bibliograf 

a etnograf (1849–1913)  
Výstava k 170. výročiu narodenia významnej osobnosti dejín knižnej kultúry 

Miesto: ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, požičovňa 
Vstup voľný 

 
6. marca o 17:00 

Smutné jazyky 
Premietanie dokumentárneho filmu o osudoch 
Karpatských Nemcov na Slovensku. Film 
v slovenskom jazyku približuje komplikované 
a zaujímavé dedičstvo nemeckej menšiny na 
Slovensku v 20. storočí a ukazuje aktuálny stav, 
v ktorom sa nemecké dialekty definitívne strácajú. V spolupráci s Goetheho 
inštitútom v Bratislave a Veľvyslanectvom Spolkovej republiky Nemecko 
v Bratislave. Film uvedie režisérka a producentka Anna Grusková 

Miesto: Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1 
Vstup: voľný 

 
7. marca o 16:00 

The Pagemaster (Vládca kníh), 1994, 88 min. 
Premietanie animovaného filmu v angličtine, s anglickými titulkami. Vládca kníh je 
príbeh malého chlapca, ktorý vďaka zaujímavému stretnutiu v knižnici nachádza 
cestu do tajomného sveta knižnej fantázie. 

Miesto: ŠVK v Košiciach, InfoUSA, Hlavná 10, 1. poschodie 
Vstup: voľný 

 

                                                                                      


