Univerzitná knižnica v Bratislave Vás srdecne pozýva na vernisáž výstavy

Na výstave uvidíte:
najstarší reštaurovaný slovenský renesančný glóbus z r. 1603, zostavený podľa meraní
astronóma Tycho de Brahe
objav pergamenových fragmentov s ilumináciami, vyrezaných zo vzácneho kódexu z 15. stor.
najstaršiu slovenskú pergamenovú listinu z r. 1111
vlastnú tvorbu v oblasti umeleckej knižnej väzby
a mnoho iných tajomstiev a technológií ...
Trvanie výstavy: 12. 7. – 31. 7. 2018, Výstavná sála UKB, Michalská 1, Bratislava
Komentované prehliadky výstavy s I. Galambošom: 14.7., 18.7., 21.7., 25.7. a 28.7. o 17:00
každá streda / sobota

IVAN

GALAMBOŠ

Reštaurátor písomných a knižných
pamiatok, výtvarník, autor umeleckých
knižných väzieb a umeleckých faksimile,
hosťujúci docent, vysokoškolský pedagóg
na Vysokej škole výtvarných umení
a odborný reštaurátor Slovenského
národného archívu.

rokom 1083, pápežská bula Industriae Tuae
z roku 880, Erbová listina Bratislavy z roku
1436, Listina Ondreja III., Listina kráľa Belo
IV. z r. 1238, ktorým udelil Trnave privilégiá
slobodného mesta, Listina Belo IV. pre
mesto Banská Bystrica a rôzne vzácne
listiny pre mesto Košice.

Je autorom knižnej väzby Ústavy SR,
mnohých zberateľských výtvarných
umeleckých knižných väzieb, umeleckých
adresných dosiek, exkluzívnych votívnych
listov, hosťovských kníh prezidentov SR
a exkluzívnych štátnych darov. Medzi
najunikátnejšie patrí dar britskej kráľovnej
Alžbete II. a dar prezidenta Rudolfa
Schustera pre Univerzitu v Krakowe.

Pre SNM – Múzeum M. R. Štefánika
vyhotovil faksimile osobných dokumentov
generála Štefánika. Pre Rakúsku národnú
knižnicu vo Viedni zreštauroval stovky
vzácnych originálov, zbierku hudobných
rukopisov panovníka Karola VI.
Habsburského a podielal sa na projekte
Österreichische Florenzhilfe - pomoc
pamiatkam po povodni vo Florencii.

Je taktiež vyhľadávaným a uznávaným
autorom umeleckých faksimilií vzácnych
historických dokumentov. Vytvoril
unikátne faksimile Proglasu, najstaršieho
písomného záznamu staroslovienskej
poézie, faksimile dokumentov o živote
sv. Konštantína a sv. Metoda z obdobia
Veľkej Moravy.

Nositeľ vyznamenaní:

Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria
Cividalské evanjelium, kľúčový dokument
vzťahujúci sa k dejinám Veľkomoravskej
ríše, Nitriansky evanjelistár, datovaný pred

Organizátori

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za celoživotný
významný prínos v oblasti reštaurovania historických
dokumentov a umeleckých diel (2011)
Križkova a Sasinkova medaila za rozvoj archívnictva
Cena ministra kultúry za doterajšie výsledky
nadštandardnej práce reštaurátora v oblasti faksimile
(1997)
vyznamenanie MV ČR za prínos a rozvoj českého
archívnictva (2013)
vyznamenanie Pro Arte Heraldica (2015)
pamätná medaila Predsedu TTSK za zachovávanie
kultúrnych a historických hodnôt v SR (2016)
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