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Straty a nálezy v tlmočení. 
Antropologické poznámky zo súdnych 
pojednávaní
Kto hovorí? Aký význam pretlmočia? Čo bude čierne na bielom? – to sú 
otázky, ktoré si kladú žiadateľky a žiadatelia o azyl, profesionálky 
a profesionáli z prostredia polície, migračného úradu, súdov, 
právneho zastupovania, tlmočenia a sociálno-vedného výskumu. 
Analýza prípadových štúdií a interview je interdisciplinárne podnetná 
nielen pre lingvistickú, forenznú, právnu antropológiu, 
sociolingvistiku aj translatológiu.

Prednáška a práve vychádzajúca kniha Heleny Tužinskej „Medzi 
riadkami. Etnografia tlmočenia azylových súdnych pojednávaní“ 
dostupným jazykom otvárajú priestory verejného zákulisia. Čitatelia 
pozorujú „nájdené v preklade“ nielen v prostredí azylu, ale vo 
viacjazyčných právnych a byrokratických procesoch vo všeobecnosti.

Prednáška je z cyklu Antropologické potulky svetom ľudských kultúr.

Prednášateľ:
Mgr. Helena Tužinská, PhD.
Katedra etnológie a muzeológie / Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave
Seminárna sála, Klariská 11

Vstup voľný

Usporiadatelia:
Slovenská asociácia slovenských antropológov
Univerzitná knižnica v Bratislave

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.
Prednášková sála, Ventúrska 11

Vstup pre registrovaných účastníkov.

Usporiadatelia:
Ústav pamäti národa
OZ samizdat.sk
Univerzitná knižnica v Bratislave

19. 10 – 3. 11. 2020 11:00 – 18:00 h

Gianni Rodari a jeho rozprávkový svet
21+1 ilustrátorov, 21+1 obrazových stvárnení Rodariho diel 
od šesťdesiatych rokov po súčasnosť.

V roku 2020 si pripomíname sté výročie narodenia Gianniho 
Rodariho, jedného z najobľúbenejších detských autorov vo svete. 
Výstava ponúka 63 ilustrácií z dielne 21 významných talianskych 
výtvarných umelcov, legendárnych osobností, veľkých 
predstaviteľov súčasného výtvarného umenia, či mladých umelcov, 
ktorí sprevádzali Rodariho detskú tvorbu od šesťdesiatych rokov až 
po súčasnosť. Maliar a ilustrátor Alessandro Sanna obohatí výstavu 
niekoľkými ilustráciami Rodariho kníh, ktoré zapožičal špeciálne 
pre túto príležitosť. Samostatná časť výstavy je venovaná 
slovenským prekladom Rodariho diel.

Otvorené: pondelok – nedeľa
Výstavná sála, Michalská 1

Vstup voľný

Usporiadatelia:
Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave
Regione Emilia-Romagna
Bologna Children´s Book Fair
Univerzitná knižnica v Bratislave

Kontakty 
+421 2 2046 6521
Vedenie MFKC
+421 2 2046 6316, +421 918 898 862
ukb@ulib.sk, produkcia.mfkc@ulib.sk

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



7. 10. 2020 9:00 – 13:00 h

Krehké spojenia
Celoslovenská konferencia s názvom Krehké spojenia vyhodnotí súťaž 
Najkrajšie a najlepšie detské knihy roka 2019 spojené so slávnostným 
ocenením autorov, ilustrátorov a vydavateľov. Zároveň prinesie 
inšpiratívne príspevky odborníkov na tému Hodnotová reflexia detskej 
literatúry.

Prednášková sála, Ventúrska 11
Konferencia sa uskutoční bez účasti verejnosti.

Priebeh konferencie bude sprístupnený dňa 9. 10. 2020 na YouTube 
kanáli BIBIANA – CENTRUM ČÍTANIA (www.youtube.com).

Usporiadatelia:
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Univerzitná knižnica v Bratislave

8. – 9. 10. 2020 9:00 h

The Image of Piety in Medieval Manuscripts 
in Slovakia and in Europe
Obraz zbožnosti v stredovekých rukopisoch 
z územia Slovenska a v Európe
Interdisciplinárna celodenná konferencia s muzikologickým 
zameraním a so zahraničnou účasťou v rámci projektov VEGA 
2/0034/17 Obraz zbožnosti v stredovekej hudobnej kultúre na 
Slovensku a VEGA 1/0105/17 Missale Romanum sing. Rkp. zv. 387 
z Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied – výskum a pramenná 
edícia.

Hlavný pozvaný referát:
Dr. Dušan Buran, Slovenská národná galéria: Kniha hodiniek Ilony 
Andrássyovej – Klenot flámskej gotickej miniatúry.

Organizačná zmena podujatia – konferencia bude prebiehať v online 
prostredí.
(Pôvodné miesto podujatia: Seminárna sála UKB, Klariská 5).

V prípade záujmu o účasť na konferencii využite registračný kontakt: 
Eva.Veselovska@savba.sk

Usporiadatelia:
Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied
Univerzitná knižnica v Bratislave

9. 9. – 12. 10. 2020 11:00 – 18:00 h

Trianon v dokumentoch.
Storočná história hraníc Slovenska
Zámerom výstavy je prezentovať informácie, poznatky a memoáre 
priamych účastníkov rokovania, ako aj samotné archívne dokumenty 
o priebehu, výsledkoch a realizácii záverov Trianonskej zmluvy ako 
súčasti versaillského mierového systému po 1. svetovej vojne. 
Historický význam Trianonskej zmluvy pre Slovensko umocní aj 
vystavenie archívnych dokumentov, dobových máp a plánov 
zakresľujúcich hranice medzi Slovenskom a Maďarskom, ktoré 
verejnosti sprístupníme po prvý raz.

Otvorené: pondelok – nedeľa
Výstavná sála, Michalská 1

Vstup voľný.

Usporiadatelia:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Univerzitná knižnica v Bratislave

1. – 15. 10. 2020

75. výročie vzniku OSN a Slovensko
Organizácia Spojených národov si v tomto roku pripomína svoje 
75. výročie vzniku. Historický ústav SAV a Ministerstvo zahraničných 
vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pri tejto príležitosti 
pripravilo výstavu o histórii tejto organizácie a o významných 
Slovákoch, ktorí prispeli k jej vzniku a fungovaniu. Osemnásť 
atraktívnych panelov predstaví počiatky OSN od prvých konferencií 
spojencov počas druhej svetovej vojny až po súčasnosť a zameria sa aj 
na úspešné programy medzinárodnej spolupráce.

Výstava je sprístupnená počas otváracích hodín knižnice.
Barokové nádvorie, Ventúrska 11

Vstup voľný.

Usporiadatelia:
Historický ústav SAV
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR
Univerzitná knižnica v Bratislave
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO

10. – 11. 10. 2020 10:00 – 18:00 h

Víkend otvorených záhrad a parkov
Netradičná jesenná edícia kultúrno-vzdelávacieho podujatia 
Víkend otvorených parkov a záhrad.

Cieľom podujatia je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty 
nášho zeleného dedičstva. Cez pochopenie týchto hodnôt, 
vytvorených rukou človeka i rukou prírody chcú organizátori 
podujatia  motivovať k ich aktívnej ochrane a údržbe, ako aj 
k zmysluplnému stráveniu času vonku v jedinečnom prostredí 
našich parkov a záhrad.

Počas XII. ročníka podujatia v Bratislave budú pre návštevníkov 
sprístupnené mnohé zelené lokality. Medzi nimi i unikátna Lisztova 
záhrada, v ktorej budú pre návštevníkov v čase od 10:00 – 16:00 h. 
(sobota – nedeľa) pripravené komentované prehliadky so 
sprievodcom.

Lisztová záhrada, Klariská 1/a

Vstup voľný.

Usporiadatelia:
Národný Trust n.o.
Univerzitná knižnica v Bratislave

Generálni partneri podujatia:
Hlavné mesto SR Bratislava
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo životného prostredia SR

12. 10. 2020 9:00 – 17.00 h

Deň samizdatu
Samizdaty v strete s bezpečnostným aparátom režimu

Samizdaty a ich tvorcovia pred rokom 1989 zohrávali dôležitú úlohu 
v zápase s komunistickom režimom. Preto bezpečnostný aparát 
ČSSR tvrdo zasahoval proti ich tvorcom a distribútorom a to za 
pomoci Štátnej bezpečnosti, justície a národných výborov.

Konferencia Deň samizdatu 2020 si tak chce pripomenúť a uctiť 
prácu aktérov tohto zápasu –redaktorov, tlačiarov a distribútorov 


