V Župnom dome aj s Teréziou Vansovou...
... alebo Týždeň slovenských knižníc 2017
Okolo 4o miliónov zväzkov kníh v takmer štyroch tisíckach registrovaných knižníc. Tento strohý údaj
budú v najbližších dňoch mnohokrát skloňovať laici i profesionálni knihovníci na podujatí, ktoré už 18ty krát otvára pomyslené brány stánkov kultúry na celom Slovensku. V pondelok 13. marca sa začína
na celom našom území Týždeň slovenských knižníc 2017, s podtitulom – Knižnice pre všetkých.
Organizátormi podujatia je Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Už
tradične je ambasádorom Týždňa slovenských knižníc člen činohry SND Ján Gallovič. Takmer
v každom organizátorskom meste bude mať priebeh Týždňa síce rovnaký, ale predsa len svojský
charakter. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pripravila hneď niekoľko „ bonbónikov“. Počas
celého Týždňa slovenských knižníc vás denne od 10-tej hodiny bude niekdajším Župným domom
na Lazovnej ulici - dnes sídlom ŠVK - sprevádzať napríklad samotná Mária Terézia, Terézia Vansová,
či župan Zvolenskej župy v rokoch 1759-1769 Ján Erdődi. S profesionálnymi knihovníkmi, v dobových
kostýmoch z čias života týchto významných osobností slovenských a uhorských dejín, si môžete
detailne pozrieť zákutia vedeckej knižnice, dostanete sa aj na „druhú stranu pultu“, kam návštevníci
knižnice obyčajne nechodia. Označení visačkou „Dnes som knihovník ja...“ môžete katalogizovať,
archivovať , triediť aj vypožičiavať knihy čitateľom presne tak, ako to v knižniciach robia profesionáli.
Súčasťou Týždňa slovenských knižníc v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici bude aj výstava
kníh s podpismi autorov, venovaných fondu ŠVK, pracovný seminár k dejinám knižnej kultúry,
nazvaný Zaži knihu na vlastnej koži, prehliadka historického fondu s unikátnymi dielami z čias Márie
Terézie, stretnutie s novými metódami výučby cudzích rečí - Babylon jazykov III., ako aj stretnutie
s prekladateľkou z nemčiny – Veronikou Deákovou. Toľko a ešte oveľa viac počas Týždňa slovenských
knižníc, v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici od pondelka 13. marca.
A nezabudnite, že záver Mesiaca knihy bude aj tento rok patriť Noci s Andersenom – teda
medzinárodnému podujatiu, ktoré k čítaniu kníh každoročne pritiahne aj tisícky najmenších
čitateľov.
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