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10. 1. – 11. 3. 2023
Zvečnení do vosku. (Takmer) všetci svätí v pečatiach
Výstava
V stredoveku,  v čase rozkvetu heraldiky a všeobecného používania erbov, 
prežívala jeden zo svojich vrcholov aj úcta k svätým. Špecifické zobrazenia 
svätých sa zachovali v historických pečatiach rôznych cirkevných právnických 
alebo fyzických osôb a tvoria neodmysliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva 
Slovenskej republiky.
Výstava, ktorú pripravil Štátny archív v Bratislave v spolupráci s Univerzitnou 
knižnicou v Bratislave, približuje najznámejších svätcov a svätice zachytených 
v unikátnych sfragistických prameňoch – pečatiach, pričom poukazuje na špecifiká 
ich ikonografie v rôznych obdobiach, ale i na rôznych územiach v rámci Slovenska. 
Výstavná sála UKB, Michalská 1
Výstava je sprístupnená pondelok – nedeľa, 10:00 – 18:00 hod.
Vstup voľný.
Usporiadatelia:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Štátny archív v Bratislave
Univerzitná knižnica v Bratislave

11 . 1. – 11. 3. 2023
Ako rozvíjať mestá udržateľne
Bratislava 2030 x SDGs: Innovations for a Sustainable 
Future
Výstava
Globálna Agenda 2030 a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja (anglicky Sustainable 
Development Goals – SDGs) je témou výstavy, ktorú prináša Metropolitný inštitút 
Bratislavy v spolupráci s Českým centrom v Bratislave. Agenda 2030 pre 
udržateľný rozvoj je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými štáty 
v koordinovanom úsilí reagujú na najzávažnejšie výzvy súčasnosti. Nový 
strategický plán Bratislavy prekladá tieto globálne ciele do lokálnej úrovne. 
V časti Bratislava 2030 ponúka výber cieľov a projektov z nového strategického 
plánu Bratislavy a predstavuje konkrétne kroky, ako plánuje čeliť výzvam 
budúcnosti. 
Barokové nádvorie, Ventúrska 11
Výstava je sprístupnená v čase otváracích hodín knižnice.
Vstup voľný.
Usporiadatelia:
Metropolitný inštitút Bratislavy
České centrum Bratislava
Univerzitná knižnica v Bratislave

STREDA|1. 3. 2023 18:00 hod.
Krst výtvarnej monografie maliara, grafika 
a ilustrátora Martina Kellenbergera
Prezentácia
Monografia, dokumentujúca dielo Martina Kellenbergera v oblasti maľby, 
ilustrácie, grafiky za viac ako 40 rokov jeho sústredenej výtvarnej tvorby. Kniha 
približuje Kellenbergerovu modernú maľbu, jeho originálne antické inšpirácie. 
Jeho obrazy Rekonštrukcia Odysea, Meranie Trójskeho koňa, Hrdinské fragmenty, 
Antické edudy a ďalšie prinášajú nový, moderný a expresívny prejav v slovenskom 
a európskom výtvarnom umení. Publikácia súčasne predstavuje sériu obrazov 
a grafík s olympijskou tematikou, filozoficky i humorne podané svetové 
dedičstvo životodarného športu, ako apel a liek proti vojne, vraždeniu 
a zotročovaniu národov. Vzácne méty, ktoré ľudstvo dosiahlo, a ktoré snáď nikdy 
nestratí. Monografia ukazuje aj magický svet ilustrácie kníh. Martin Kellenberger 
doteraz ilustroval vyše 180 publikácií. Z jeho ilustrácií cítiť človečinu, lásku 
k prírode, obdiv ku krásam a múdrosti sveta, ku kultúre, k rodine a priateľom.
Barokové nádvorie, Ventúrska 11
Vstup pre pozvaných.
Usporiadatelia:
Univerzitná knižnica v Bratislave
Vydavateľstvo FO ART, s. r. o.

6. 3. – 11. 3. 2023
Týždeň slovenských knižníc 2023
Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) sa aj tento rok zapája do celoslovenského 
podujatia Týždeň slovenských knižníc (TSK). Jeho aktuálny, už 24. ročník sa nesie 
v duchu hlavnej témy „Knižnice, záruka kvalitných informácií“. Hlavným cieľom 
je poukázať na to, že v kontexte problému dezinformácií a hoaxov sú knižnice 
etablovanými odbornými pracoviskami profesionálne pracujúcimi s informáciami 
a sú miestom na získanie overených, pravdivých a kvalitných informácií. Pri tejto 
príležitosti Vás pozývame na zaujímavú výstavu Medzinárodná bezpečnosť 
v kontexte odborných informácií, ktorá prezentuje odborné publikácie z fondu 
Depozitnej knižnice NATO a nájdete ju na Barokovom nádvorí UKB počas 
otváracích hodín knižnice. Súčasne vás pozývame na širokú plejádu zaujímavých 
podujatí: výstavy, exkurzie či prezentácie odborných pracovísk a špecializovaných 
študovní UKB. 
Ako hlavný benefit sme pre našich používateľov pri príležitosti TSK 2023 pripravili 
predĺženie otváracích hodín pre verejnosť. Od 6. marca 2023 sme pre Vás opäť 
otvorení od pondelka do piatka do 21:00, v sobotu do 18:00. Záleží nám na Vašej 
spokojnosti a sme tu pre Vás opäť – v rozsahu až 65 hodín v týždni.
Dôležitý oznam: Z organizačných dôvodov (konanie medzinárodného 
podujatia) bude objekt na Ventúrskej 11 dňa 7. 3. 2023 (utorok) 
ZATVORENÝ. Ako satisfakciu pre Vás predlžujeme z toho dôvodu odpustenie 
poplatkov za registráciu a Vaše amnestie za omeškanie o celý týždeň až do 
18. 3. 2023.
Na podujatia TSK je voľný vstup počas otváracích hodín UKB.
Usporiadatelia:
Univerzitná knižnica v Bratislave
Týždeň slovenských knižníc

 „Kompletný program“

STREDA|8. 3. 2023 11:00 hod.
Participatívne fórum k novým pravidlám zapájania 
verejnosti do tvorby verejných politík
V rámci tvorby novej verzie dokumentu Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných 
politík – organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 
(ÚSV ROS) v gescii Národného projektu: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti 
participatívnej tvorby verejných politík II (ITMS: 314011CQM9) Participatívne fórum 
k novým pravidlám zapájania verejnosti do tvorby verejných politík za účasti zástupcov 
tretieho sektora, expertov na danú tému, odbornej verejnosti a zamestnancov ÚSV 
ROS. Cieľom Participatívneho fóra je spoločne pracovať na príprave novej verzie 
dokumentu Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.
Seminárna sála II, Klariská 5
Vstup pre pozvaných.
Usporiadatelia:
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Národný projekt: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej 
tvorby verejných politík II (ITMS: 314011CQM9)
Univerzitná knižnica v Bratislave

STREDA|8. 3. 2023 16:00 hod.
Podvečer španielskeho filmu: 13 ruží
Premietanie filmu v pôvodnom znení
1. apríla 1939 sa vstupom vojsk generála Franca do Madridu skončila španielska 
občianska vojna. V obave z prichádzajúcich krvavých represií utiekli mnohí 
republikáni z krajiny, iní však nemohli alebo nechceli. To je i prípad hrdiniek tohto 
skutočného príbehu, trinástich, prevažne neplnoletých dievčat, ktoré boli 
5. augusta 1939 zastrelené pri múre cintorína Almudena v Madride.
Las 13 rosas, Španielsko, 2007, 130 min., réžia: Emilio Martínez Lázaro. Hrajú: 
Pilar López De Ayala, Veronica Sanchez, Marta Etura, Nadia de Santiago, 
Gabriella Pession, Félix Gómez, Fran Perea, Enrico Lo Verso, Asier Etxeandía, 
Alberto Ferreiro.
Film bude premietaný v pôdovnom znení v španielčine so španielskymi titulkami. 
Po filme bude nasledovať krátka diskusia v španielskom jazyku.
Podujatie sa bude konať pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.
Prednášková sála UKB, Ventúrska 11
Vstup voľný.
Usporiadatelia:
Kancelária pridelenca pre vzdelávanie 
pri Španielskom veľvyslanectve v Bratislave
Univerzitná knižnica v Bratislave

ŠTVRTOK|9. 3. 2023 17:00 hod.
„Nenápadné pramene...“
O výskume a informačnom potenciáli nepravých periodík 19. a začiatku 
20. storočia
Prednáška / Prezentácia Kabinetu retrospektívnej bibliografie UKB
V rámci prezentácie budú predstavené dva projekty vedecko-výskumného 
pracoviska UKB. Prvý projekt Výročné správy finančných inštitú cií poukáže na 
potenciál a limity týchto dokumentov pri bibliografickom spracovaní a výskume 
dejín bankovníctva, jednotlivých bankových domov, regionálnych dejín, 
biografistiky, či štatistiky. Cieľom druhého projektu Jarmočné a púťové tlače vo 
fonde UKB je sprístupniť tieto drobné tlače formou plnotextovej databázy. 
Samotné tlače predstavujú špecifický literárny produkt v dobovom slovenskom 
jazyku, ktorý sa viac ako 200 rokov tešil obľube mestského a vidieckeho 
obyvateľstva. Patria k jedinečným zdrojom výskumu z národopisného 
a literárneho hľadiska, ako aj z hľadiska tlače a grafického prevedenia. 
Podujatie sa bude konať v rámci Týždňa slovenských knižníc 2023.
Prednášková sála UKB, Ventúrska 11
Vstup voľný.
Usporiadatelia:
Univerzitná knižnica v Bratislave – Kabinet retrospektívnej bibliografie

UTOROK|14. 3. 2023 17:30 hod.
Stredoeurópske fórum o čítaní, čitateľoch a demokracii
Diskusia / čítanie
Stredoeurópske fórum s Gáborom T. Szántóom – jedinečným zjavom súčasnej 
maďarskej literatúry, autorom knihy 1945, podľa ktorej vznikol film, ocenený 
viacerými prestížnymi cenami. 1945 je príbehom nešťastnej strany šťastného 
konca vojny, návratu preživších z tábora smrti, ako sa odohral v mikrokozme 
malej maďarskej dediny, príbehom, ktorý sa mohol odohrať kdekoľvek 
v Strednej Európe. Rozhovor o čítaní, čitateľoch i o tom, či môžu zachrániť 
demokraciu, ale aj o dnešnom Maďarsku bude viesť šéfredaktorka denníka SME 
Beata Balogová. Ukážku z knihy 1945 prečíta Henrieta Mickovičová. 
Prednášková sála UKB, Ventúrska 11
Vstup voľný.
Usporiadatelia:
Literárna bašta
Stredoeurópske fórum
Univerzitná knižnica v Bratislave

STREDA|15. 3. 2023 18:00 hod.
Komplexnosť tvorivosti
Prezentácia kníh prof. Márie Bátorovej
Činnosti osobností slovenskej kultúry sú mnohoraké a niekedy sa stretajú aj 
v jednom tvorcovi a dobre sa dopĺňajú. V prípade autorky Márie Bátorovej, ženy, 
ktorá ako jediná dosiahla doteraz najvyššiu vedeckú hodnosť (DrSc. a prof.) 
v pedagogickej aj vo vedeckej činnosti, dopĺňa tieto dve oblasti spisovateľská 
činnosť (v poézii, krátkej próze, románe), literárna a divadelná kritika 
a publicistika. Na prezentácii autorka predstaví svoje tri najnovšie knihy, ktoré 
vyšli v prechádzajúcom roku a každá z nich reprezentuje inú oblasť tvorivej 
činnosti. Prvou bude dvojjazyčná vedecká monografia Kontexty a komparatistika 
v literárnej vede. (Model interpretácie alternatívneho umenia), druhou básnická 
kniha z čias Covidu: Moment na Moment s ilustráciami Jozefa Bátoru Jr. a treťou 
vysokoškolská učebnica – skriptum: Kritické myslenie.

Prednášková sála UKB, Ventúrska 11
Vstup voľný.
Usporiadatelia:
Slovenské centrum PEN
Univerzitná knižnica v Bratislave

16. 3. – 30. 4. 2023
ADAGIO – Výstava architektonického štúdia OPPS
VII. ročník Dňa talianskeho dizajnu
V rámci VII. ročníka Dňa talianskeho dizajnu vo svete sa vo výstavnej sále Univerzitnej 
knižnice v Bratislave predstaví architektonické štúdio OPPS z Florencie, ktoré je 
víťazom medzinárodnej architektonickej súťaže vypísanej mestom Bratislava na 
obnovu kúpeľov Grössling. Výstava mapuje niekoľko významných projektov tohto 
architektonického štúdia s dôrazom na projekt rekonštrukcie kúpeľov Grössling, 
ktorého cieľom je spojiť nevídanú eleganciu pôvodnej budovy s ľahkosťou, 
priehľadnosťou a priestorovou otvorenosťou rekonštruovanej stavby a tak navrátiť 
Bratislavčanom obnovený priestor na voľnočasové aktivity a stretnutia.
Výstavná sála UKB, Michalská 1
Vernisáž / slávnostné otvorenie výstavy: 15. 3. 2023 o 17:00 hod.
Vstup na slávnostné otvorenie: pre pozvaných.
Výstava je sprístupnená od 16. 3. 2023, pondelok – nedeľa, 10:00 – 18:00 hod.
Vstup voľný.
Usporiadatelia:
Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave
Architektonické štúdio OPPS
Univerzitná knižnica v Bratislave

UTOROK|21. 3. 2023 17:30 hod.
Ľudia činu: Keď myslieť je negatívne
Prednáška
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici 
v Bratislave v spolupráci so Slovenskou asociáciou sociálnej antropológie 
pozýva všetkých záujemcov na štvrtú prednášku z cyklu Môj život s BaYaka 
(lovecko-zberačskou komunitou v Centrálnej Afrike) pri príležitosti Medzinárodnej 
dekády o domorodých jazykoch (2022-2032), ktorú vyhlásilo OSN. Prednáška sa 
zameria na tému vnímania negatívnych emócii a dôsledkov činov u BaYaka 
komunity. Na tejto prednáške sa dozviete, ako BaYaka ponímajú negatívne 
emócie, ako je z ich hľadiska potrebné riešiť problémy vo vzťahoch, či ako sa 
deti učia prejavovať radosť a zlosť. 
Prednášateľka: Mgr. Daša Bombjaková, MPhil, PhD., pôsobí na Ústave sociálnej 
antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského 
v Bratislave. Je predsedníčkou Slovenskej asociácie sociálnej antropológie.
Seminárna sála UKB, Klariská 5
Vstup voľný.
Usporiadatelia:
Univerzitná knižnica v Bratislave – IDS UNESCO
Slovenská asociácia sociálnej antropológie (SASA)

STREDA|22. 3. 2023 18:00 hod.
Vítanie jari
Koncert
Koncert árií a piesní z tvorby svetových skladateľov. Účinkujú študenti 
a pedagógovia Konzervatória v Bratislave.
Seminárna sála UKB, Klariská 5
Vstup voľný.
Usporiadatelia:
Univerzitná knižnica v Bratislave – hudobný kabinet
Konzervatórium v Bratislave

PONDELOK|27. 3. 2023 12:00 hod.
Medzigeneračný dialóg na globálne témy
Diskusia
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave 
v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenskou 
komisiou pre UNESCO pri príležitosti tohtoročného 30. výročia vstupu Slovenskej 
republiky do Organizácie Spojených národov (OSN) organizuje diskusiu s názvom 
„Medzigeneračný dialóg na globálne témy“. V kontexte aktuálneho medzinárodného 
diania sa diskusia zameria na 30-ročné pôsobenie Slovenska v OSN. Cieľom podujatia je 
upozorniť na aktuálne globálne výzvy (vrátane konfliktu na Ukrajine) a zvýšiť 
povedomie o význame OSN a medzinárodného poriadku založeného na pravidlách, 
rešpektovaní ľudských práv a dialógu medzi krajinami. Po krátkych úvodných vstupoch 
panelistov bude nasledovať interaktívna debata s prítomnými študentmi.
Účastníci diskusie: Miroslav Lajčák, osobitný zástupca EÚ pre dialóg medzi 
Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky západného Balkánu, bývalý 
minister zahraničných vecí a európskych záležitosti SR a predseda 72. Valného 
zhromaždenia OSN a Michal Salíni, mládežnícky delegát SR v OSN.
Prednášková sála UKB, Ventúrska 11
Vstup pre pozvané pridružené školy UNESCO a iné bratislavské školy.
Usporiadatelia:
Univerzitná knižnica v Bratislave – IDS UNESCO
Slovenská komisia pre UNESCO
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

PIATOK|31. 3. 2023 10:00 hod.
Európska Únia pre mladých
Moderovaná diskusia
V rámci realizácie projektu European Parliament Ambassador School na Gymnáziu 
Jura Hronca budú na diskusiu, ktorú organizujú študenti Gymnázia Jura Hronca, 
pozvaní slovenskí europoslanci. Hlavnou témou dňa bude fungovanie Európskej 
Únie a jej troch hlavných inštitúcií: Európskeho parlamentu, Európskej komisie 
a Rady ministrov. Cieľom diskusie je priblížiť EÚ mladým ľuďom a v závere 
podujatia bude k dispozícii priestor na otázky z publika.
Prednášková sála UKB, Ventúrska 11
Vstup pre pozvaných.
Usporiadatelia:
Gymnázium Jura Hronca
European Parliament Ambassador School
Univerzitná knižnica v Bratislave
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