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7. 12. 2017 – 26. 1. 2018 
KAM KRÁČA BRATISLAVA?
Výstava architekta Petra Žalmana k premene 
mesta na aglomeráciu 
Architekt Peter Žalman je autorom viacerých návrhov a realizácií 
architektúry i urbanizmu v Bratislave i na Slovensku. Zároveň sa venuje 
mapovaniu situácie v architektúre v meste. Výstava „Kam kráča 
Bratislava?“ čerpá práve z ostatnej publikácie Urbanistický atlas 
Bratislavy a prezentuje nielen originálne listy, ale aj skice z tvorivého 
procesu a tiež následné pokračovanie v téme rozvoja nášho mesta 
a jeho premien. 
Súčasťou expozície sú aj modely mesta spracované klasickou metódou – 
lepené vrstevnice plus časti mesta zóny a pohyb, siete. 

Otvorené: v pracovných dňoch, pondelok – piatok, 
14.00 – 18.00 h 
Kurátor výstavy: Ing. arch. Peter Gura 
Výstavná sála, Michalská 1

Usporiadatelia: 

Slovenská výtvarná únia 

Univerzitná knižnica v Bratislave 

Spolok architektov Slovenska 

Vstup voľný

ŠTVRTOK|18. 1. 17.00 h
FULBRIGHT ALUMNI – VÝROČNÉ STRETNUTIE
Výročné stretnutie absolventov 

Fulbrightovho programu

Seminárna sála, Klariská 5

Usporiadatelia:

Asociácia absolventov Fulbrightovho programu

Univerzitná knižnica v Bratislave – InfoUSA

Vstup pre pozvaných účastníkov

UTOROK|23. 1. 15.00 h
ČESKO-SLOVENSKÉ 
LÉGIE VO FRANCÚZSKU
POČAS 1. SVETOVEJ VOJNY
Prednáška francúzskych a slovenských odborníkov na túto problematiku 
je sprievodným podujatím rovnomennej výstavy fotografií na tému 
formovania česko-slovenských légií vo Francúzsku počas prvej svetovej 
vojny, organizovanej v priestoroch Francúzskeho inštitútu na Slovensku
od 23. januára do 28. februára 2018.

Prednášková sála, Ventúrska 11

Usporiadatelia:

Francúzsky inštitút na Slovensku

Slovenská akadémia vied

Univerzitná knižnica v Bratislave 

Vstup pre pozvaných účastníkov

PIATOK|26. 1. 13.30 h
ROZDELENÁ SPOLOČNOSŤ
Slováci a Židia v rokoch 1938 – 1945
Aj napriek tomu, že antisemitizmus siahal oveľa hlbšie ako 
do 20. storočia, rok 1938 predstavoval v živote židovskej komunity 
na Slovensku zásadný zlom. 
S nástupom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany k moci sa nenávistné 
slová zmenili na konkrétne politické činy a prenasledovanie Židov 
vyústilo až do ich deportácií do nacistických koncentračných táborov. 

Prednáša:

Michala Lônčiková
Seminárna sála, Klariská 5

Usporiadatelia:

Dokumentačné stredisko holokaustu

Univerzitná knižnica v Bratislave

– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO

Podujatie sa uskutoční v súvislosti s Medzinárodným dňom pamiatky 
obetí holokaustu, ktorý si pripomíname dňa 27. 12. 2017.

Vstup pre pozvaných účastníkov

Pracovníci 
Univerzitnej knižnice v Bratislave

Vám želajú šťastný a úspešný rok 2018

PF 2018

JANUÁR 2018


