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26. – 30. 9. 2022
Orientačný seminár pre štipendistov Fulbrightovho 
programu
Seminár
Prípravný orientačný seminár pre amerických štipendistov pôsobiacich 
v akademickom roku 2022/2023 na slovenských stredných a vysokých školách 
a výskumných pracoviskách v rámci štipendijných schém Fulbrightovho 
programu – English Teaching Assistant Program (ETA), Fulbright U. S. Student 
Program a Fulbright U. S. Scholar Program. Program zahŕňa sériu prednášok, 
diskusií a workshopov so slovenskými odborníkmi o slovenskej histórii, 
kultúre, spoločnosti a vzdelávacom systéme SR a kurz slovenského jazyka. 
Fulbrightov program je najväčším a najrozmanitejším vzdelávacím výmenným 
programom na svete, ktorého poslaním je budovanie a podpora trvalých 
kontaktov a vzájomného porozumenia medzi USA a Slovenskom. 
Seminárna sála, Klariská 5
Vstup len pre pozvaných štipendistov Fulbrightovho programu.

Usporiadatelia: 
Komisia J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny 
v Slovenskej republike
Univerzitná knižnica v Bratislave

ŠTVRTOK|29. 9. 2022 17:00 hod.
Vzduch dnes a o sto rokov
Prednáška
Hovorí sa, že človek začal znečisťovať ovzdušie vo chvíli, keď sa naučil klásť oheň. 
V prednáške sa budeme venovať kvalite ovzdušia na Slovensku a vo svete. 
Rozoberieme, aké sú najväčšie zdroje emisií a aký majú dopad na našu krajinu. 
Povieme si o emisiách a o ich rozptyle a prenose na krátke
aj dlhé vzdialenosti. Zmienime sa aj o smogovom varovnom systéme, prečo vôbec 
vznikol, ako fungoval v minulosti a ako funguje v súčasnosti. O modelovaní 
kvality ovzdušia sa vo verejnosti vie málo, preto si povieme, čo to vlastne je a aký 
má význam. Na záver prednášky pripravíme krátky workshop, v ktorom budeme 
interpretovať rôzne ukážky výstupov modelovania kvality ovzdušia.
Prednáška je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2022.

Prednášateľ: Mgr. Jana Matejovičová, pracuje v Slovenskom 
hydrometeorologickom ústave na úseku Kvalita ovzdušia. Od príchodu do SHMÚ 
sa venovala úlohám rôzneho zamerania, ako je výpočet emisií perzistentných 
organických látok a prachových častíc, spracovanie údajov z monitorovania 
znečisťujúcich látok, príprava vstupov pre modelovanie kvality ovzdušia. 
Podieľa sa aj na príprave podkladov pre Programy na zlepšenie kvality ovzdušia. 
Zúčastňuje sa na aktivitách medzinárodnej platformy pre modelovanie kvality 
ovzdušia podľa požiadaviek Európskej únie (FAIRMODE).
Prednášková sála, Ventúrska 11
Vstup voľný.

Usporiadatelia:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Univerzitná knižnica v Bratislave

STREDA|21. 09. 2022 10:00 hod.
Mier a hrozba jadrových zbraní
Prednáška / diskusia
Prednáška a následná diskusia pre študentov stredných škôl sa bude 
venovať aktuálnej téme mieru a hrozbe jadrových zbraní pri príležitosti 
Medzinárodného dňa mieru (21. september) a Medzinárodného dňa za 
úplné odstránenie jadrových zbraní (26. september), ktoré vyhlásilo OSN. 
Počas obdobia 1945 – 1991, keď boli jadrové zbrane v rukách superveľmocí 
USA a ZSSR, sa paradoxne predišlo konfliktu. Tzv. MAD – vzájomné a isté 
zničenie oboch strán zabezpečilo, že studená vojna sa nestala „horúcou“. 
Dnes je situácia iná ako pred rokom 1991, keď sa rozpadol ZSSR. Nielenže 
narástol počet krajín, ktoré majú jadrové zbrane, ale aj pozícia Ruska 
počas vojnového konfliktu s Ukrajinou otvára možnosť jadrovej 
konfrontácie. Hoci pravdepodobnosť je malá, v napätej medzinárodnej 
situácii môže ľahšie vypuknúť aj náhodný jadrový konflikt.  A to dnes robí 
svet nebezpečnejším ako počas studenej vojny.
Prednášateľ: 
Mgr. Samuel Abrahám, PhD., rektor Bratislavskej medzinárodnej školy 
liberálnych štúdií (Bratislava International School of Liberal Arts – BISLA)
Seminárna sála, Klariská 5
Vstup len pre pozvané stredné školy Siete Pridružených škôl UNESCO v SR.

Usporiadatelia:
Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné 
a dokumentačné stredisko UNESCO
Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica 
NATO
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 
(Bratislava International School of Liberal Arts – BISLA) 

ŠTVRTOK|22. 9. 2022 18:00 hod. 
Prezentácia najnovšej básnickej knihy Ivana Štrpku 
Hermovská chôdza
Na podujatí básnik, textár, prekladateľ a prozaik, spoluzakladateľ 
a člen básnickej skupiny Osamelí bežci, žijúci klasik slovenskej poézie 
Ivan Štrpka predstaví svoju najnovšiu knihu Hermovská chôdza, ktorá 
vyšla vo vydavateľstve Modrý Peter v tomto roku – a to v kontexte svojej 
vlastnej tvorby i súčasnej slovenskej lyriky vôbec. Ide o jedinečné dielo, 
ktoré akoby sa vzpieralo akémukoľvek žánrovému určeniu a je prakticky 
neporovnateľné s čímkoľvek zo súčasnej domácej poézie i z toho, 
čo I. Štrpka vytvoril predtým. Kniha je zaujímavým svedectvom 
o básnikovej ceste, ktorú doteraz zdolal – teda o tom, ako sa autor, ktorý 
sa manifestačne i tvorivo, vlastnou poéziou od 60. rokov v slovenskej 
literatúre etabloval koncepciou „otvorenej básne“, po bezmála šiestich 
desaťročiach napokon dopracoval k „hermetizmu“. Autor prečíta aj 
vybrané ukážky z diela.
Prednášková sála, Ventúrska 11
Vstup voľný.

Usporiadatelia: 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum Kontakty 
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slovenských a českých školských knižníc, kreatívne projekty zamerané na 
rozvoj jazykovej kultúry a čitateľskej gramotnosti v Slovenskej a Českej 
republike, podpora čítania v rodine z pohľadu prieskumov čítania v Českej 
republike a úloha rodiny, školy, knižnice a štátu pri podpore čítania.
Cieľom medzinárodnej konferencie bude charakterizovať špecifiká i úskalia 
činnosti školských knižníc, odovzdať si praxou overené odborné poznatky 
a dobré skúsenosti, vzájomne sa inšpirovať a rozvinúť užšiu spoluprácu medzi 
slovenskými a českými odborníkmi z pedagogickej a knihovníckej oblasti.
Prednášková sála, Ventúrska 11
Vstup voľný.

Usporiadatelia: 
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky
Univerzitná knižnica v Bratislave

SOBOTA|10. 9. 2022 17:00 hod.
Letný večierok Lifbee Academy
Lifbee je platforma koncentrujúca vedcov, študentov, spriatelené organizácie 
a priemyselných partnerov, ktorí podporujú víziu zodpovedných inovácií 
v našom regióne. Letný večierok Lifbee Academy je príjemné networkingové 
podujatie, ktoré spája ľudí s touto víziou a dáva im priestor na výmenu 
skúseností a zážitkov za posledný rok fungovania. Vďaka networkingu 
a podnetným diskusiám rozvíjame myšlienku sociálne zodpovedného 
podnikania v biotechnológiách a vytvárame prostredie na vznik týchto 
príležitostí. Pri tejto špeciálnej príležitosti sa zároveň slávnostne vyhlásia 
zadania tém do inkubačnej časti vzdelávacieho programu Lifbee Academy.
Lisztova záhrada, Modrá študovňa, Klariská 1
Vstup len pre pozvaných.

Usporiadatelia:
Lifbee Academy
Univerzitná knižnica v Bratislave

PONDELOK|12. 9. 2022 10:30 hod.
Stretnutie riaditeľov bilingválnych sekcií 2022
Porada
Koordinačné stretnutie riaditeľov slovensko-španielskych bilingválnych sekcií, 
ktoré existujú od roku 1990 v rámci bilaterálnej dohody medzi príslušnými 
ministerstvami školstva a dnes už v siedmich slovenských gymnáziách (Banská 
Bystrica, Bratislava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Trstená, Žilina). 
Lisztov pavilón, Klariská 1
Vstup len pre pozvaných.

Usporiadatelia:
Kancelária pridelenca pre vzdelávanie pri Španielskom 
veľvyslanectve v Bratislave 
Univerzitná knižnica v Bratislave

14. 9. – 30. 9. 2022
Pretrvali storočia. Najstaršie vydania Ezopových 
bájok v Univerzitnej knižnici v Bratislave
Výstava, vernisáž
Od prvého vydania Ezopových bájok (Miláno 1474) uplynulo už 548 rokov. 
Univerzitná knižnica v Bratislave vlastní ich rôzne vydania, výstava predstaví tie 

UTOROK|6. 9. 2022 18:30 hod.
Diskusia / čítačka nominantov na cenu za poéziu 
Zlatá vlna 2022 
Básnik Ladislav Lipcsei a poetky Nóra Ružičková a Mila Haugová sú traja zo 
šestice autorov a autoriek nominovaných v tomto roku na cenu za poéziu 
Zlatá vlna. V rámci diskusie predstavia svoje diela, za ktoré získali nomináciu, 
a prečítajú z nich niekoľko básní. Diskusiu bude moderovať jeden z členov 
tohtoročnej odbornej  poroty Zlatej vlny, literárny vedec Radoslav Passia. 
Cena za poéziu Zlatá vlna, vstupujúca tento rok do svojho štvrtého ročníka, 
predstavuje ocenenie, ktoré je každoročne udeľované trojčlennou odbornou 
porotou za básnické dielo slovenského autora alebo autorky vydané 
v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka. Cena za poéziu Zlatá vlna 
2022 sa udeľuje pod záštitou primátora mesta Bratislava Ing. arch. Matúša 
Valla. Projekt ako hlavný partner z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. Partnerom projektu je i LITA, autorská spoločnosť. Viac na: 
www. zlatavlna.sk. 
Prednášková sála, Ventúrska 11 
Vstup voľný.

Usporiadatelia: 
oz Novotvar, 
Univerzitná knižnica v Bratislave – Multifunkčné kultúrne centrum 

STREDA|7. 9. 2022 16:30 hod.
Deportácie Židov zo Slovenska v roku 1942 – otázky, 
ktoré zostávajú aj po desaťročiach
Beseda s historikmi
V roku 2022 si pripomíname 80. výročie prvej vlny deportácií židovského 
obyvateľstva zo Slovenska do nacistických koncentračných a vyhladzovacích 
táborov a get na území okupovaného Poľska. 
Beseda organizovaná pri príležitosti tohtoročného pamätného Dňa obetí 
holokaustu a rasového násilia je preto venovaná práve tejto tragickej 
kapitole slovenských dejín. Pozvanie na besedu prijali historici Tomáš 
Fedorovič z Památníku Terezín v Českej republike a Ján Hlavinka 
z Dokumentačného strediska holokaustu a Historického ústavu SAV 
v Bratislave. Besedu bude moderovať novinárka Soňa Gyarfášová.
Prednášková sála, Ventúrska 11
Vstup voľný.

Usporiadatelia:
Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH)
Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) – Depozitná knižnica 
NATO (DK NATO)

ŠTVRTOK|8. 9. 2022 10:00 hod. 
Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl
Konferencia
16. medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne 
centrá škôl sa bude konať pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky pre zriaďovateľov školských knižníc, školských 
knihovníkov, ako aj ďalších zástupcov pedagogickej a knihovníckej verejnosti 
zo Slovenskej republiky i z Českej republiky. 
Hlavné témy medzinárodnej konferencie budú pokrývať tieto oblasti: analýza 
stavu školských knižníc ako informačných a kultúrnych centier základných 
a stredných škôl v Slovenskej republike, inšpiratívne príklady dobrej praxe zo 

najstaršie, vytlačené v 15. až 18. storočí. Jedinečným je exemplár z roku 
1499, ktorý je najstarším zachovaným vydaním Ezopových bájok na 
Slovensku.
Barokové nádvorie, Ventúrska 11
Výstava je súčasťou programu Dní európskeho kultúrneho dedičstva – 
DEKD 2022
Výstava je sprístupnená pondelok – piatok v čase otváracích hodín 
knižnice.
Vernisáž: 14. 9. 2022 o 16:00 hod
Vstup voľný.

Usporiadatelia:
Univerzitná knižnica v Bratislave; Kabinet rukopisov, 
starých a vzácnych tlačí

16. – 17. 9. 2022
Monitorovanie protirómskych nenávistných 
prejavov na internete
Školenie dobrovoľníkov
Fórum pre ľudské práva spoločne s partnermi organizuje školenie, 
kde sa dobrovoľníci naučia monitorovať a dokumentovať nenávistné 
prejavy proti rómskej komunite na sociálnych sieťach. Dobrovoľníci 
získajú zručnosti, ako rozpoznať a nahlásiť nenávistné prejavy 
a ako bezpečne vystupovať v online priestore. Školenie je súčasťou 
dvojročného európskeho projektu, ktorý mobilizuje dobrovoľníkov 
a členov rómskej komunity, aby bojovali proti diskriminácii 
a nenávistným prejavom na internete, ako aj v bežnom živote.
Seminárna sála, Klariská 5
Školenie podporila Európska komisia v rámci programu 
Občania, rovnosť, práva a hodnoty.
Vstup len pre pozvaných.

Usporiadatelia: 
Fórum pre ľudské práva
Univerzitná knižnica v Bratislave

PONDELOK|19. 9. 2022 9:30 hod.
Stretnutie učiteľov Programu bilingválnych sekcií 
2022
Porada
Koordinačné stretnutie španielskych učiteľov, ktorí v rámci Programu 
bilingválnych sekcií španielskeho Ministerstva školstva a odborného 
vzdelávania pôsobia v slovenských gymnáziách ako učitelia španielskeho 
jazyka, literatúry a kultúry, ale aj ako učitelia matematiky, fyziky, biológie 
a chémie, zároveň pripravujú svojich žiakov na rôzne súťaže, vrátane 
divadelného festivalu – prirodzene, v španielskom jazyku.
Lisztov pavilón, Klariská 1
Vstup len pre pozvaných.

Usporiadatelia:
Kancelária pridelenca pre vzdelávanie pri Španielskom 
veľvyslanectve v Bratislave 
Univerzitná knižnica v Bratislave 


