
ŠTÁTNA  VEDECKÁ  KNIŽNICA  V  KOŠICIACH
 

Ponuka výstav Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na inštaláciu 
v priestoroch školských a kultúrnych inštitúcií

ZOZNAM VÝSTAV S TEMATIKOU: ČESKO-SLOVENSKÉ VZŤAHY

V ý s t a v y  sú  pripravené  z knižných  a časopiseckých  fondov  Štátnej  vedeckej  knižnice 
v Košiciach, prípadne doplnené kópiami dokumentov zo súkromných zbierok. Sú realizované na 
výstavných listoch formátu 70x100 cm. V prípade záujmu o inštalovanie výstavy poskytne ŠVK 
Košice výstavné listy bezplatne bez doplňujúcej literatúry a bez výstavných panelov,  a to na 
obdobie od 2 do 8 týždňov. Výstavné listy by sa mali vystavovať pod sklom. Prepravu zabezpečí  
vypožičiavateľ na vlastné náklady a súčasne sa zaviaže: 1. vrátiť výstavné listy nepoškodené, 2. 
neposkytovať  ich  bez  súhlasu  ŠVK  Košice inej  fyzickej  či  právnickej  osobe,  3.  zabezpečiť 
propagáciu ŠVK Košice.

Kontaktná osoba: Mgr. Daniela SLEZÁKOVÁ 
výstavy a propagácia
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
e-mail: slezakova@svkk.sk
Tel: 0918 245 909

O SLOVENSKU V ČESKÝCH KNIHÁCH A ČASOPISOCH DO ROKU 1918. Výstava 
pripravená  z dokumentov  historického  fondu  ŠVK  Košice, otvorená  v rámci  Dní  českej 
kultúry  v Mesiaci  česko-slovenského  porozumenia   v októbri  2002.  Výstavu  tvorí  výber 
článkov  z  periodík  a ukážky  z kníh,  ktorých   poslaním  bolo  pestovať  česko-slovenskú 
vzájomnosť  a porozumenie,  ktoré  vyjadrovali  úprimné  a priateľské  vzťahy  Čechov 
k Slovákom  a informovali  o činnosti  na  Slovensku  na  poli  vedeckom, kultúrnom, 
spoločenskom i politickom. Výstava  na 14 výstavných listoch.

ČESKÍ UMELCI A SLOVENSKO.  Kontakty  českej  a slovenskej  kultúry  v minulosti 
v dokumentoch ŠVK Košice.  Sú to črty zo života a diela niektorých významných českých 
výtvarníkov, spisovateľov, básnikov a ďalších umelcov, ktorí mali vrúcny vzťah k Slovensku 
a ten tlmočili vo svojich dielach. Z hľadiska časového ide o obdobie zhruba od polovice 19. 
do  polovice  20.  storočia.  Výstava  otvorená  v rámci  Českých  dní  2003  dňa  22.10.2003 
v spolupráci  s Českým spolkom na Slovensku, regionálnou organizáciou Košice  (v ŠVKK 
október – december 2003 – na 14 výstavných listoch).

FRANZ KAFKA (1883-1924) – život a dielo & TATRANSKÉ MATLIARE v dobových 
obrazoch a liečebný pobyt Franza Kafku v osade. Výstava pri príležitosti 80. výročia smrti 
významného spisovateľa 20. storočia a 120. výročia založenia osady Tatranské Matliare (v 
ŠVKK december 2004 – január 2005). Pripravená z knižných a časopiseckých fondov ŠVK 
Košice a kópií dobových portrétov a pohľadníc – na 9 výstavných listoch.

PAVOL  JOZEF  ŠAFÁRIK  –  vedúca  osobnosť  českého  a slovenského  národného 
obrodenia  (1795-1861). Výstava  o živote  a diele  zakladateľa  modernej  slavistickej  vedy, 
pedagóga a riaditeľa gymnázia v Novom Sade, knihovníka a riaditeľa Univerzitnej knižnice 
v Prahe,   jazykovedca,  historika, etnografa  a redaktora.  Výstava  pripravená  pri  príležitosti 



210. výročia Šafárikovho narodenia z fondov ŠVK Košice v rámci Dní českej kultúry Košice 
2005 (v ŠVK Košice - október 2005; - výstava na 13 výstavných listoch).   

SVETOVÉ VÝSTAVY  – MOSTY DO BUDÚCNOSTI. Výstava  z knižničných  fondov 
ŠVK v Košiciach pripravená v rámci Dní českej kultúry 2006 poskytuje pohľad do histórie 
veľkolepých prezentácií toho najlepšieho, čo tá-ktorá krajina vytvorila v 19. a 20. storočí, so 
zameraním na česko-slovenské expozície a úspešné účasti v Bruseli,  Montreale a Osake (v 
ŠVK Košice  október – november 2006; -  výstava na 13 výstavných listoch).

SOKOL V ČECHÁCH, NA SLOVENSKU A V AMERIKE.  145 rokov od založenia 
prvej  českej  telovýchovnej  jednoty  v Prahe. V ý s t a v a  je  pohľadom  do  histórie 
a súčasnosti sokolského hnutia – vlasteneckého hnutia za rozvoj telesnej zdatnosti,  zdravia 
a vôľovo-morálnych hodnôt. Kópie dobových materiálov z knižných a časopiseckých fondov 
ŠVK Košice umožňujú nahliadnuť do činnosti sokolského hnutia v Čechách, na Slovensku 
i v Amerike,  od jeho vzniku v roku 1862 s prestávkami  až po súčasnosť (v ŠVK Košice, 
október – december 2007; -  výstava na 16 výstavných listoch). 

OD SVETOVÉHO POŽIARU K SPOLOČNÉMU ŠTÁTU ČECHOV A SLOVÁKOV. 
Výstava k 90. výročiu vzniku Československa z knižničného fondu ŠVK Košice. Výstava 
pripravená pri príležitosti Dní českej kultúry 2008 (október – november 2008, ŠVK Košice, 
Pribinova  1,  Kultúrno-vzdelávacie  centrum,  december  2008,  ŠVK  Košice,  Hlavná  10;  - 
výstava na 17 výstavných listoch).

ČESKÍ  DIVADELNÍCI  A  HUDOBNÍCI  V   KOŠICIACH PO  ROKU  1918. Výstava 
v spolupráci  s Českým  spolkom  v Košiciach,  Českým  centrom  v Košiciach  Divadelným 
ústavom v Bratislave a Štátnym divadlom v Košiciach pripravená z fondu ŠVK v Košiciach, 
z archívu DÚ a ŠDK a fondu VKJB v Košiciach.  Výstava o pôsobení českých umelcov na 
košickej scéne od roku 1920, o vzniku samostatného Východoslovenského národného divadla 
vedeného  významnými  českými  režisérmi, aj  o povojnových  vzťahoch  oboch  národných 
kultúr, českej i slovenskej  (október 2009 – január 2010, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie 
centrum, Pribinova 1; -  výstava na 17 výstavných listoch).

ČESI  A SLOVÁCI  V OBLAKOCH.  POHĽAD  DO  STOROČNEJ  HISTÓRIE 
LETECTVA.  Výstava z fondu ŠVK Košice v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach a 
Českým centrom v Košiciach. Výstava je stručným, mozaikovitým prierezom histórie letectva 
na území Čiech a Slovenska, prakticky od roku 1910, teda od prvého motorového letu Čecha 
Ing.  Jana  Kašpara  v  Čechách,  do  dnešných  dní (október  -  november  2010, Kultúrno-
vzdelávacie centrum, Pribinova 1; december 2010, január - marec 2011,  ŠVK v Košiciach, 
Hlavná 10; -  výstava na 21 výstavných listoch).

ČESKÍ ARCHITEKTI NA VÝCHODNOM SLOVENSKU. Výstava z fondu ŠVK Košice 
a súkromných  archívov  v spolupráci  s Českým  spolkom  v Košiciach  a  Českým  centrom 
v Bratislave. Výstava  zaznamenáva  stavby  na  území  východného  Slovenska,  ktoré 
projektovali  českí  architekti,  a nazerá  do  histórie  slovensko-českých  vzťahov  v oblasti 
staviteľstva a architektúry v dvoch časových úsekoch, jednak v rokoch 20. a 30.,  a po druhej 
svetovej vojne, hlavne v 50. až 80. rokoch 20. storočia  (október 2011, Kultúrno-vzdelávacie 
centrum, Pribinova 1; november - december 2011, ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, výstava na 
17 výstavných listoch).


