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PONDELOK| 18. 10. 2021 18:00 – 19:30 h
Miesto náboženstiev a princípov laicity 
v modernom štáte
Okrúhly stôl s účasťou francúzskych a slovenských odborníkov: Philippe 
Gaudina, riaditeľa Ústavu náboženských štúdií a laicity na Ecole practique 
des Hautes Etudes v Paríži, Francka Frégosiho, riaditeľa výskumu v CNRS, 
člena výskumnej skupiny Spoločnosti, náboženstvá a laicita, Miroslava Tížika 
zo Sociologického ústavu SAV a Michaely Moravčíkovej z Právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity.

Prednášková sála, Ventúrska 11
Vstup voľný.
Usporiadatelia:
Francúzsky kultúrny inštitút v Bratislave
Univerzitná knižnica v Bratislave

ŠTVRTOK| 21. 10. 2021 18:00 – 19:00 h
210. výročie narodenia Franza Liszta
Priateľské stretnutie v Lisztovej záhrade pre pozvaných hostí Lisztovho 
Inštitútu v Bratislave. Účelom podujatia je uctenie si hudobného umelca 
v priestoroch, v ktorých ako 9 ročný odohral jeden zo svojich prvých 
koncertov. V rámci programu vystúpi klavírny umelec, ktorý zahrá skladby 
od Franza Liszta.

Lisztova záhrada, Klariská 1
Vstup len pre pozvaných.
Usporiadateľ:
Inštitút Liszta – Maďarské kultúrne centrum Bratislava

UTOROK| 26. 10. 2021 16:00 – 17:30 h
Raccontare in Italiano
Slávnostné odovzdávanie cien víťazom 1. ročníka súťaže 
študentov stredných škôl v talianskom jazyku.
Pri príležitosti XXI. Týždňa talianskeho jazyka vo svete Talianske 
Veľvyslanectvo v Bratislave vyhlásilo prvý ročník súťaže „Raccontare in 
Italiano“, určenej študentom stredných škôl na Slovensku študujúcim 
taliansky jazyk.
Témami súťaže boli: „Danteho cesta v Božskej komédii“ a „Mladí a životné 
prostredie“. Súťaž je organizovaná v spolupráci s asociáciou Eduitalia 
(www.eduitalia.org), ktorá poskytla pre víťazov prvého ročníka štyri štipendiá 
určené na študijné pobyty v Taliansku, ktoré umožnia víťazom súťaže prehĺbiť 
si znalosti taliančiny a lepšie spoznať krajinu a jej kultúru.

Prednášková sála, Ventúrska 11
Vstup pre pozvaných.
Usporiadatelia:
Veľvyslanectvo Talianskej republiky v Bratislave
Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave
Univerzitná knižnica v Bratislave“

Pozsony
Liszt Intézet

Kontakty 
+421 2 2046 6521
Vedenie MFKC
+421 2 2046 6312, +421 918 898 862
ukb@ulib.sk, produkcia.mfkc@ulib.sk

 Univerzitná knižnica v Bratislave, 
www.facebook.com/ulibsk



12. 10. – 14. 11. 2021
„Vesmír a šachy – moja veľká láska“
Výstava známok zostavená z časti osobnej zbierky vynikajúceho 
šachového veľmajstra Anatolija Karpova, ktorý je jedným 
z najznámejších šachistov našej doby.
V roku 1970 sa stal medzinárodným šachovým veľmajstrom, je 16-násobným 
majstrom sveta v šachu, prvým majstrom sveta v bleskovom šachu 
a 11-násobným šachovým víťazom Oscara.
Anatolij Karpov je navyše uznávaným filatelistom a v Bratislave predstaví 
fragmenty zo svojej filatelistickej zbierky venovanej vesmírnym témam.
Príjemným darčekom pre návštevníkov otvorenia výstavy bude osobná účasť 
A. E. Karpova, ako aj ďalšieho vynikajúceho filatelistu – slávneho ruského 
architekta Sergeja Tkačenka. Špeciálne pre túto výstavu pripravil výber známok 
z rôznych krajín sveta, ktoré zobrazujú ním navrhnuté architektonické štruktúry. 
Všetky známky v tejto kolekcii boli vo vesmíre a majú zodpovedajúci certifikát.

Otvorené: počas otváracích hodín UKB
Barokové nádvorie, Ventúrska 11
Vstup voľný.
Usporiadatelia:
Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR
Ruské centrum vedy a kultúry Bratislava
Univerzitná knižnica v Bratislave
Partneri:
Národná rada Slovenskej republiky
Zhromaždenie euroázijských národov
Nadácia „Mier a harmónia“
Festival „Ruské kultúrne sezóny“
Zväz filatelistov
Slovenská pošta
Mesto Banská Bystrica
Poštové múzeum Banská Bystrica

14. 10. – 28. 10. 2021 10:00 – 18:00 h
Tieň blaženého kráľovstva
Výstava Tieň blaženého kráľovstva ponúka „obrázkové” čítanie Božskej 
komédie prostredníctvom diel dvoch súčasných umelcov: ilustrátora Maria 
Sughiho (nerosunero) a maliara Andreu Maria Berta.
Prvý z nich ponúka moderný a post-pandemický pohľad na hriechy v Očistci 
a druhý prináša naturalisticko-symbolické zobrazenia deviatich nebies Raja.
Podujatie sa koná pri príležitosti 700. výročia smrti Dante Alighieriho pod 
kurátorským vedením Cesare Pomariciho.
Súčasťou výstavy umeleckých diel talianskych výtvarníkov bude aj výstava 
vzácnych vydaní Danteho Božskej komédie z historického aj novodobého 
fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na výstave bude Univerzitná 
knižnica v Bratislave prezentovať výber najzaujímavejších exemplárov 
tohto významného diela, vydaných od 16. storočia až po súčasnosť.
Výstava je jedným z najdôležitejších podujatí XXI. Týždňa talianskeho jazyka 
vo svete.

Otvorené: pondelok – nedeľa
Výstavná sála, Michalská 1
Vstup voľný.
Usporiadatelia:
Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave
Univerzitná knižnica v Bratislave
Asociácia Olvidados vo Forlì

PONDELOK|4. 10. 2021 9:00 – 15:45 h
Slovenské bezpečnostné fórum
Slovenské bezpečnostné fórum (SBF), organizované Euroatlantickým 
centrom v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave, je druhou 
najväčšou bezpečnostnou konferenciou na Slovensku a reprezentuje jeden 
zo základných pilierov slovenského dialógu o národnej bezpečnosti.
Hlavné zameranie konferencie je vymedzené na regionálne a globálne 
bezpečnostné otázky, ktoré sa bezprostredne týkajú Slovenska, rovnako ako 
aj na rôzne dialógy, ktoré sú orientované na riešenie problémov z pohľadu 
SR ako člena NATO a EÚ. Pätnásty ročník so sebou prinesie niekoľko 
unikátnych príspevkov a konštruktívnych debát odborníkov z vedecko-
výskumného prostredia, akademickej sféry, členov mimovládnych 
organizácií a v neposlednom rade aktívnych mladých lídrov, zaoberajúcich sa 
bezpečnostnou politikou a medzinárodnými vzťahmi.

Barokové nádvorie, Ventúrska 11
Seminárna sála, Klariská 5
Vstup len pre pozvaných.

Usporiadatelia:
Slovenské bezpečnostné fórum
Univerzitná knižnica v Bratislave
Euroatlantické centrum
Partneri:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí

UTOROK| 12. 10. 2021 9:00 – 17:00 h
Deň samizdatu 2021 – Pocta samizdatu
Konferencia slovenských a českých historikov a aktérov 
samizdatov spred roku 1989.
Prezentácia kníh Edície Antológia slovenského samizdatu.
Samizdaty a ich tvorcovia pred rokom 1989 zohrávali dôležitú úlohu v zápase 
s komunistickým režimom, preto bezpečnostný aparát ČSSR tvrdo zasahoval 
proti ich tvorcom a distribútorom a to za pomoci Štátnej bezpečnosti, 
justície a národných výborov.
Konferencia slovenských a českých historikov a aktérov samizdatov spred 
roku 1989 si pripomenie a uctí prácu aktérov tohto zápasu – redaktorov, 
tlačiarov a distribútorov periodických samizdatov, ktorí za svoju odvahu 
čelili perzekúciám režimu, a z ktorých niektorí osobne na konferencii 
vystúpia. Súčasťou konferencie bude moderovaná diskusia s tvorcami 
samizdatov, historikmi Ústavu pamäti národa a členmi občianskeho 
združenia samizdat.sk.
Podujatie sa koná každoročne pri príležitosti Dňa samizdatu, ktorý si 
pripomíname 12. októbra.

Seminárna sála, Klariská 5
Vstup len pre pozvaných.

Záštita:
Eduard Heger, predseda vlády SR
Usporiadatelia:
Ústav pamäti národa
Univerzitná knižnica v Bratislave
OZ samizdat.sk


