
 BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 

 
September 2018 
 
Objednať sa môžete na tel. č. 02/544 35 366 počas pracovných dní v čase od 9.00 do 
15.00 hod.  
 
Pripravujeme pre vás veľké zaujímavé výstavy: 
A AKO ANIMÁTOR a SVET JAPONSKÝCH ROZPRÁVOK, ktoré sú súčasťou  
14. ročníka medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti BIENÁLE ANIMÁCIE 
BRATISLAVA – BAB 2018, ktorý sa uskutoční v termíne 8. - 12. 10. 2018 
 

TAJOMNÝ SVET BÁBKOVÉHO DIVADLA  
Tento bábkový festival je sprievodným podujatím výstavy Tajomný svet bábok. V šiestich 
predstaveniach prináša deťom aj dospelým umelecký zážitok z tradičného bábkarstva. 
Divákom aj odbornej verejnosti poskytne pohľad do poetiky ľudového bábkarstva i tvorby 
jednotlivých autorov.  
Rozprávka nevznikla preto, aby uspávala deti, ale zobúdzala dospelých k tomu, aby deťom 
objasňovali chod a zákonitosti tohoto sveta. To je krédom festivalu aj výstavy.   
 
12. 9.  10.00  Rytier Bajaja,  Teátro NELINE /SK/ 
12. 9.  14.00  Tvorivá dielňa  s Miroslavom Dušom 
13. 9.            10.00  O lúke, motýľovi a kvetinkovej víle,  Teátro NELINE /SK/  
13. 9.  14.00  Kejklíř Tři zlaté vlasy děda Vševěda /CZ/ 
14. 9.  10.00  Zimní pohádka , Pohádkové divadlo  /CZ/ 
14. 9.  14.00  Tvorivá dielňa s Jaroslavom Milfajtom 
14. 9.  16.00  Beseda s autormi spojená s premietaním 
 
NEDEĽA PRE RODINY S DEŤMI  
15. 9.  10.00  Pošťácká pohádka,  Divadlo Karrosa /CZ/ 
15. 9.  14.00  Tvorivá dielňa pre deti a rodičov s Karlom Vostárkom 
16. 9.  10.00  O Smolíčkovi, Divadlo Karrosa /CZ/ 
 

PROGRAMY NA OBJEDNÁVKU 

 
18. 9.  10.00  Obrázky z lesa 
19. 9.  10.00  Obrázky z lesa 
27. 9.  10.00  Obrázky z lesa 
  
NEDEĽA PRE RODINY S DEŤMI  
23. 9.  16.00  Obrázky z lesa 
30. 9.  16.00  Obrázky z lesa 
 
PROGRAMY PRE MAMIČKY S DEŤMI OD 18 MESIACOV 
  6. 9.  10.00  Gréta 
20. 9.  10.00  Kto rastie v sade 
 
PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY 
(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel.  č. 02/2046 7173) 
  6. 9.  10.00  Záhada hradného pokladu 



13. 9.     8.30    Advokáti čítania 
20. 9.  10.00  Záhada hradného pokladu 
 
SOBOTY A NEDELE: (programy pre verejnosť bez objednávania) 
  9. 9.  14.00  Záhada hradného pokladu 
15. 9.   14.00            Od ucha k uchu  
 
 
SEMINÁR PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ  
  8. 9.  14.00  Brána knihy otvorená – Modrý vrch. Seminár pre učiteľov                   
                                           predprimárneho vzdelávania, rodičov a knihovníkov. 
 
Bližšie informácie o seminári a programoch Od ucha k uchu a Advokáti čítania na tel. č. 
02/2046 7174 alebo www.bibiana.sk. 
 

 
INFORMÁCIE O PROGRAMOCH 
 
OBRÁZKY Z LESA 
Rozprávka hovorí o vzťahu človeka k prostrediu, o vzájomnej úcte a harmónii medzi 
ľuďmi, ako aj medzi prostredím a živočíchmi. V literárne jednoduchom, ale poetickom 
príbehu sa podčiarkuje dôležitosť plnohodnotného prežitia pre každého tvora.  
Réžia, scenár a dramaturgia – M. Kecskésová. Bábky, scéna a kostýmy – 
A. Hanusová, A. Mikócziová, L. Černáková. Účinkujú – M. Kecskésová a B. Kelíšková. 
(Pre deti od 4 rokov) 

 
GRÉTA 
Príbeh z knižky Andrey Gregušovej o podmorskej speváčke – veľrybe Gréte. Zo dňa na 
deň stratí hlas a nikto nevie prečo. Až v podmorskej ambulancii zvieratká zistia, že 
choroby im spôsobujú odpadky, ktoré do mora nepatria. Na deti čaká spev, zdravé 
dobroty a výroba taktilnej ilustrácie. 
Vedú – J. Michalová a M. Halamíčková. 
(Programy pre mamičky s deťmi od 18 mesiacov) 
 
KTO RASTIE V SADE 
Ďalšie zo sérií čítania, spievania, ochutnávania a tvorenia s najmenšími deťmi. Tentokrát 
s knižkou Oksany Bula a Kateryny Mikhalitsyna Kto rastie v sade.  
Vedú – J. Michalová a M. Halamíčková. 
(Programy pre mamičky s deťmi od 18 mesiacov) 
 
ZÁHADA HRADNÉHO POKLADU  
(5. 6. – 30. 9. 2018 v Klenbách BIBIANY) 
Izba čítania Záhada hradného pokladu vychádza z povesti Poklad na Červenom Kameni 
a z rozprávkovej tvorby Jána Milčáka, ktoré spája motív hľadania tajomstva a 
problematika identity človeka. Interaktívne a „experimentálne“ aktivity so scénografickými 
objektmi umožnia deťom objavovať významy symbolického jazyka v uvedených 
literárnych textoch. Deti budú mať možnosť vytvoriť vo vlastnom symbolickom jazyku 
odkaz pre tých, ktorí prídu do Izby čítania, aby im dali impulz k vlastným úvahám, alebo 
pomohli vyriešiť niektorý z rébusov.   
Námet a vedenie – Timotea Vráblová. Výtvarné riešenie – Juliána Dubovská. 
(Pre deti od 4 do 12 rokov.) 

http://www.bibiana.sk/


 
BRÁNA KNIHY OTVORENÁ  
Brána knihy otvorená pre najmenších čitateľov prináša sériu seminárov pre rodičov, 
učiteľov predprimárneho vzdelávania a knihovníkov. Prvá časť s názvom Modrý vrch 
bude hovoriť o tom, ako cielene pracovať s deťmi od najútlejšieho veku, kedy začať 
stimulovať záujem o knihu, ako budovať vnútornú motiváciu u bábätiek a čo všetko 
vplýva na rozvoj vnímavosti dieťaťa, aby sme ho pripravili na ďalšie kroky ku knihe.  
Vedie – Timotea Vráblová. 
 
OD UCHA K UCHU  
Kreatívny program pre rodičov spolu s deťmi zameraný na rozvoj ich sluchového 
vnímania. Reaguje na znižovanie predstavivosti a ďalšie dôsledky, ktoré so sebou 
prináša prevaha vizuálnych podnetov u detí. Kreatívny workshop v spolupráci s RTVS 
využíva rôzne formy zvukových podnetov s aktívnym zapojením účastníkov workshopu. 
Vedie – Beata Panáková a Timotea Vráblová.  
(Pre deti od 6 do 12 rokov.) 
  
 
ADVOKÁTI  ČÍTANIA 
Program pre 8. a 9. ročníky ZŠ a stredoškolákov sa snaží viesť vybraných študentov ku 
kultivovanému čítaniu a budovaniu takej kultúry čítania, ktorá pomôže mladým ľuďom 
k širšiemu uplatneniu v živote. Zároveň stimuluje teenegerov, aby sa stali aktívnymi vo 
svojej komunite.  
Vedie – Timotea Vráblová.  
 
 

VÝSTAVY V BIBIANE 
 
TAJOMNÝ SVET BÁBOK   
Výsledkom spoločnej myšlienky troch scénografov a režisérov – absolventov jedného 
ročníka bábkarskej scénografie na Divadelnej fakulte AMU v Prahe /MgA. Miroslav Duša, 
MgA. Jaroslav Milfajt, doc. MgA. Karel Vostárek/ je česko-slovenský interaktívny 
multimediálny projekt, ktorý reaguje na zapísanie českého a slovenského bábkarstva do 
prestížneho Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva 
UNESCO a zároveň na 100. výročie založenia prvej Československej republiky.  
Výstava predstaví viac než tridsaťročnú tvorbu autorov projektu v Prahe, Brne a 
v bratislavskej BIBIANE.  
Termín: 16. 8. – 23. 9. 2018 

 
ZMYSEL TO MÁ AJ BEZ ZMYSLOV 
Knižnica BIBIANY v spolupráci s Medzinárodnou úniou pre detskú knihu (IBBY) uvedú 
výnimočné knihy o deťoch s postihnutím zo zbierok IBBY a BIBIANY. 
Interaktívna výstava, v ktorej sa detskí návštevníci dozvedia o živote svojich vrstovníkov 
so špeciálnymi potrebami. Prostredníctvom hry, pri ktorej plnia úlohy v koži dieťaťa 
s postihnutím, spoznávajú hrdinov výnimočných kníh. Vystavenú výberovú kolekciu 
Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY) za rok 2017 dopĺňajú tituly z fondu Knižnice 
BIBIANY. Návštevníci si môžu zalistovať v pestrej zmesi kníh z celého sveta – či už sú to 
literárne portréty detí a mladých ľudí s rôznymi typmi postihnutia, knihy s Braillovým 
písmom, hmatovými ilustráciami alebo ľahko čitateľné knihy.  
Námet – H. Ondrejičková. Scenár – J. Michalová. 
Odborná spolupráca – M. Halamičková.  



Výtvarno-priestorové riešenie – Z. Kadlčáková. 
Termín: 29. 6. –  19. 9. 2018 
 
KIWANIS BÁBIKY 2018 POMÁHAJÚ 

Výstavu Kiwanis bábik, ktoré maľujú a výtvarne dotvárajú renomovaní slovenskí 
a zahraniční umelci, predstavuje BIBIANA v spolupráci s KIWANIS klubom Bratislava. 
Vernisáž výstavy bude o 16.00 hod. v priestoroch Galérie BIBIANY. Dražba vystavených 
bábik sa uskutoční 8. 10. o 18.00 hod. v Radisson Blu Carlton Hoteli. Výťažok bude 
použitý na dobročinné účely. 
Termín: 27. 9. – 7. 10. 2018 
 
AŽ NAPRŠÍ A USCHNE 
Výstava predstavuje jedinečnosť zemskej atmosféry hravou formou. Deti sa dozvedia 
viac o slnečnej sústave, zložení zemskej atmosféry, o cyklónoch a tornádach, kolobehu 
vody či predpovedi počasia. Vyskúšajú si, ako znie ľudský hlas v atmosfére hélia 
pomocou hlasového modulátora, ale aj nádherné ticho vo vesmíre, spôsobia malú 
potopu Európy. Jednoducho – čaká na nich množstvo netradičných činností a hier. 
Tematika atmosféry Zeme je priblížená na príkladoch jej stvárnenia vo výtvarnom 
umení. Vďaka nápaditému vizuálnemu spracovaniu sa výstava stane mimoriadnym 
zážitkom nielen pre deti.  
Námet, scenár a výtvarno-priestorové riešenie – O. Slivka. 
Dramaturgia – V. Marákyová.   
Termín: 20. 4. – 23. 9. 2018 

 
 
PODUJATIA MIMO BIBIANY 
 
Kongres IBBY, Atény, GRÉCKO 
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2017 
Termín: 30. 8. – 1. 9. 2018 
 
ZŠ Nastora Žučni, Laliť, SRBSKO 
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2017 
Termín: 1. 9. 2018 
 
Galéria BABKA, Kovačica, SRBSKO 
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2017  
Termín: 2. 9. 2018 
 
Meditéka, Vroclav, POĽSKO 
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2017   
Termín: 10. 9. – 30. 9. 2018 
 
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, PREŠOV 
PREDFESTIVALOVÝ ANIMAČNÝ EXPRES BAB 
Výstava víťazných ilustrácií ocenených Detskou porotou na Bienále ilustrácií Bratislava – 
BIB 1993 – 2017, spojená s premietaním výberovej kolekcie animovaných  filmov 
slovenských tvorcov ocenených na festivaloch Bienále animácie Bratislava – BAB 
s výtvarnými tvorivými dielňami. 
Termín: 11. 6. – 31.10. 2018 
 



ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY     
Pondelok – štvrtok: 10.00 – 12.00, 13.30 – 15.00 
piatok:  10.00 – 12.00 
nedeľa:  14.00 – 18.00  
 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 
Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/544 31 308 alebo 
www.bibiana.sk.  
 


