
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 
 
Január 2022 
 
Uvedené aktivity budú realizované len v prípade, ak nepríde k obmedzeniam z Úradu 
verejného zdravotníctva SR. 
 

 BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 2021 
(15. október 2021 – 28. február 2022)  
 
Bratislavský hrad, 2. poschodie 

 
Bratislava opäť ožila ilustráciami detských kníh a po dvadsiaty ôsmy raz  je unikátnou 
prehliadkou toho najlepšieho, čo za posledné dva roky v detskej ilustrácii vo svete 
vzniklo. 
Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti Bienále ilustrácií 
Bratislava potrvá do 28. februára 2022 v priestoroch Bratislavského hradu. Hlavným 
organizátorom podujatia je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Bienále sa 
koná pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY) s podporou 
Ministerstva kultúry SR. Záštitu nad BIB 2021 prevzala prezidentka SR Zuzana 
Čaputová. 
Na tohtoročné bienále sa prihlásilo takmer 380 ilustrátorov zo 42 krajín, ktorí zaslali 
viac ako 2 700 ilustrácií a takmer 500 kníh. 
Všetky sprievodné aktivity BIB pre deti sú zrušené vzhľadom na epidemiologickú 
situáciu. Návštevníci výstavy na Bratislavskom hrade sa musia riadiť aktuálnym 
covidovým semaforom a príslušnými opatreniami.  
 

SPRIEVODNÉ VÝSTAVY BIB 
 
Bratislavský hrad, 2. poschodie 
BOŽENA PLOCHÁŇOVÁ, ilustrácie 
Termín: 15. 10. 2021 – 28. 2. 2022 
 
Bratislavský hrad, 2. poschodie 
ALBERTINE, DRŽITEĽKA CENY H. CH. ANDERSENA 2020 ZA ILUSTRÁCIE  

Termín: 15. 10. 2021 – 28. 2. 2022 
 
Bratislavský hrad, 2. poschodie 
HASSAN MOOSAVI, DRŽITEĽ CENY GRAND PRIX BIB 2019 
Termín: 15. 10. 2021 – 28. 2. 2022 
 
Bratislavský hrad, 2. poschodie 
JACQUELINE WOODSON, DRŽITEĽKA CENY H. CH. ANDERSENA 2020  
ZA LITERATÚRU  
Termín: 15. 10. 2021 – 28. 2. 2022 
 
 

 
 



DOMA S BIBIANOU ONLINE PRE RODINY S DEŤMI 
 
Milí naši kamaráti, 
opäť sme nútení presmerovať našu činnosť do on-line priestoru. Vracia sa k vám 
cyklus DOMA S BIBIANOU. Každú sobotu a jeden štvrtok vám prinesieme nový 
inšpiratívny projekt pre deti aj dospelých, ktorý môžete realizovať v domácom či 
školskom prostredí. Nech sa vám dobre tvorí, spieva a číta. A najmä – zostaňte zdraví!  
 
  1. 1.  Snehuliatko  
  8. 1.   Dáždnik 
13. 1.  Kiplingova obrazáreň  
15. 1.  Hračkoviny II. 
22. 1.  Postavme si snehuliaka 
29. 1.  Vtáčik a lev 
 
SNEHULIATKO 
Náš príbeh sa odohráva v Snehovej zemi, kde žili snehuliaci a snehomilní zimní vtáci 
a snežilo tam každý deň. V jedno mrazivé novoročné ráno sa tu v dedinke Snežany 
narodilo malé snehové dieťatko – Snehuliatko. 
Rozprávka na motívy poviedok z knihy Jána Uličianskeho Snehuliacke ostrovy. 
Scenár – J. Živicová, E. Čárska; réžia a dramaturgia – M. Kecskesová, bábky a scéna 
– R. Anderle; účinkujú – V. K. Peštová a B. Šoganová 
 
DÁŽDNIK 
Sila láskavosti a trojitá radosť sála z neobyčajnej knihy Elena Arevalo Melville, z ktorej 
ilustrácie môžete vidieť na BIB. Je to radosť z čarovného dáždnika, ktorý plní priania, 
radosť z moci hudby, ale aj radosť zo spoločenstva, komunity. Veríme, že kúsok z tejto 
radosti zažijete aj pri našej online dielničke. Budeme spievať, tvoriť a na prahu nového 
roka hovoriť aj o prianiach a predsavzatiach. 
Pre deti od 18 mesiacov do 10 rokov. 
Autorky  –  J. Michalová a M. Halamičková , kamera a strih T. Michalová 
 
 
KIPLINGOVA OBRAZÁREŇ  
Hoci ubehlo viac než storočie od prvého vydania Knihy džunglí, príbehy o „ľudskom 
mláďati“ a živote zvierat v divočine stále nestrácajú na sile. O tom, ako zaujímavo sa 
dá ilustrovať dobrodružstvo, napätie a zvieracia ríša, sa môžeme presvedčiť v malej 
online galérii ukážok z kníh Rudyarda Kiplinga, ktoré sa nachádzajú v knižnici 
BIBIANY. 
 
HRAČKOVINY II. 
Pripravili sme si pre vás celú stajňu farebných hojdacích koníkov, ktorých si môžete 
vyrobiť podľa šablóny doma. Použite vlastnú fantáziu a vyrobte si jednorožca, zebru, 
lamu... Už sa tešíme na vaše zvieratká.  
 
POSTAVME SI SNEHULIAKA 
Vo výtvarnom ateliéri Doma s BIBIANOU Vám ukážeme, ako si vyrobiť snehuliaka, 
ktorý sa určite neroztopí a bude sa až do jari usmievať.  
Účinkuje –  M. Stanová, kamera, zvuk – M. Mravčák, edit – D. Prokop 
 
 
 



 
VTÁČIK A LEV  
Program s Miriaminou pesničkou. O slobode odísť a prijať rozhodnutie tých, ku ktorým 
nás viaže puto, ktoré sa nikdy nestratí. Krehký príbeh nezvyčajného priateľstva.  
Pripojte sa aj vy k výrobe vtáčika. Určite sa rád usadí vo vašich kvetináčoch. 
Potrebovať budete len kartón, či iný tvrdší papier, farby a špajlu.  
Autorky  –  J. Michalová a M. Halamičková , kamera a strih T. Michalová 

 
PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY 
 
SEMINÁRE PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ  

  8. 1.       14.00        Nakukni! (I.)  

  8. 1.       15.30         Nebojsa v knihe! (I.) 

15. 1.       14.00         Nakukni! (II.) 

15. 1.       15.30         Nebojsa v knihe! (II.)           

Bližšie informácie o seminároch na tel. č. 02/2046 7174 alebo www.bibiana.sk. 
 

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH 
 
NAKUKNI! 

Online 90 minútový praktický seminár pre rodičov, knihovníkov a učiteľov 

predprimárneho vzdelávania o čítaní s deťmi poskytuje praktické rady ako využiť 

ilustrácie v detskej literatúre na rozširovanie kontextu a vytváranie presahov podľa 

aktuálnych vývinových potrieb dieťaťa. Pre dospelých účastníkov. 

Vedenie – T. Vráblová    

 
NEBOJSA V KNIHE! 
Online 90 minútový praktický seminár pre rodičov, učiteľov primárneho vzdelávania 

a knihovníkov o práci s naratívom pri čítaní s deťmi. Poskytuje praktické rady, 

ako využiť naratívny príbeh na rozširovanie kontextu a vytváranie presahov podľa 

aktuálnych potrieb dieťaťa. Pre dospelých účastníkov. 

Vedenie – T. Vráblová    

 

ANIMÁTORI ODPORÚČAJÚ 
Miesto realizácie: Online - Facebook, Instagram 
BIBIANA postupne predstaví slovenských režisérov a tvorcov  animovaných filmov, 
Ktorí  majú  veľký  prehľad o svetových  animovaných  filmoch a  vedia  posúdiť ich 
kvalitu. Na  základe  ich  odporúčania  sa  deti  aj  dospelí  zoznámia  s   kvalitnými, 
zaujímavými  a širšej  verejnosti  dostupnými  filmami  svetovej  animovanej  tvorby. 
Odporúčané filmy budú následne postupne zverejnené na sociálnych sieťach. 
Termín: od 12.6. - každú sobotu 
 
OBRÁZKY Z OTÁZKY 
Miesto realizácie: Online - Facebook, Instagram 
Cez “Obrázky z Otázky” ukážeme deťom rôznorodosť a jedinečnosť výtvarného štýlu 
slovenských animátorov. Na jednoduché a vtipné otázky odpovedia slovenskí režiséri 
animovaných  filmov vlastnou  ilustráciou, skicou,  bábkou, maľbou a pod. vo  svojom 
štýle. Tieto obrázky  budú  následne  zverejnené na našich  sociálnych sieťach spolu  
s informáciami o autorovi. 

http://www.bibiana.sk/


Termín: jún 2021 - každé 2 týždne 
 
 
SÚBOJ POSTAVIČIEK (Súťaž) 
Miesto realizácie: Online - Facebook, Instagram 
Súboj (česko)slovenských postavičiek je prvá séria internetovej hry, ktorú chceme na 
našich sociálnych sieťach realizovať. Okrem zábavnej hry chceme dať možnosť 
starším zaspomínať si na tieto ikonické charaktery z klasických animovaných 
rozprávok a mladým pripomenúť, že čosi takéto existovalo. Princíp hry je jednoduchý. 
Je vytvorených osem párov hrdinov z večerníčkov a ľudia budú každý týždeň 
rozhodovať o výhercovi z danej dvojice. Na samom konci bude iba jeden víťaz = 
najobľúbenejšia divácka rozprávková česko-slovenská animovaná postavička. 
Termín: začíname v decembri 2021 - (trvanie: 15 týždňov) 

  

VÝSTAVY V BIBIANE   
 

V KRAJINE MEDOVNÍKOV /online na www.bibiana.sk 
V interaktívnej výstave sa návštevníci dozvedia zaujímavosti z histórie medovníkov, 
spoznajú exotické korenia, ktoré sa pri ich pečení používajú a môžu ich skúsiť 
rozoznávať vlastným nosom. Do krajiny medovníkov sa deti dostanú pomocou 
komiksovej rozprávky O malom medovníčati, ktoré ešte nikdy nezažilo Vianoce. 
Vanilková víla by mu o Vianociach aj porozprávala rozprávku, ale potrebuje k tomu 
cinkanie  zvončeka, a to medovníkové  zvončeky  nevedia.  Medovníča  sa  tak  spolu  
s vílou vydávajú do sveta, aby našli to pravé cinkanie. Putujú oceánom aj vesmírom, 
až sa dostanú do sveta medovníkových nepodarkov. Aj keď nie sú dokonalé, patria 
tiež do rozprávky. Či sa podarí zvuk zvončeka nájsť, to sa deti dozvedia v našej 
vianočnej výstave.  
Ozajstné medovníčky do výstavy vyrobili tety-medovnikárky zo Slovenského zväzu 
kuchárov a cukrárov. 
Pripravili sme pre deti aj súťaž, v rámci ktorej môžu splniť jednoduchú úlohu: 

 Vykroj a upeč doma medovníkové strašidlo 

 Odfoť strašidlo a pošli nám ho aj s menom a kontaktom na: 
kniznica@bibiana.sk  

Výhercov čaká malá odmena. 
Námet a výtvarno-priestorové riešenie – S. Sadílková; scenár – M. Madejová; 
dramaturgia – V. Marákyová                                                                  
Termín: od 3.12. 2021   

 
OD HRAČKY PO HRAČKU 
Dobre navrhnutá a kvalitne vyrobená hračka podporuje a rozvíja cit pre krásu, 
účelnosť i empatiu. Prehliadka výstavy začína reprodukciou obrazu Pietera Brueghela, 
na ktorej môžu deti hľadať hry, ktoré sa hrajú dodnes. Ďalej tu nájdu repliky 
historických hračiek podľa archeologických nálezov, ikonickú technickú hru Merkur, 
ktorá sa vyrába od r. 1920 až dodnes, mesto z veľkej farebnej skladačky, domček pre 
bábiky a plyšového medveďa, ale aj plastové hračky z minulého storočia od známej 
návrhárky Libuši Niklovej. Zoznámia sa s hračkami našich súčasných dizajnérov. 
Výstava Od hračky po hračku je príspevkom BIBIANY k Roku slovenského dizajnu, 
vyhláseného MK SR. 
Námet a scenár – I. Abrahamfyová; výtvarné riešenie – R. Bezák;  
grafika – S. Brezinová; dramaturgia – V. Marákyová 
Termín: 17. 9. 2021 – 27. 2. 2022 

mailto:kniznica@bibiana.sk


  
 
B AKO BIBIANA 
Výstava k okrúhlym 30. narodeninám BIBIANY hravou formou predstavuje 
jednotlivé tvorivé oddelenia, ktoré celé roky približujú umenie deťom. Aj tentoraz sme 
vytvorili veselú, ale najmä inšpiratívnu atmosféru, typickú pre „bibianske“ projekty. Deti 
tu nájdu napr. veľký obraz BIBIANY s okienkami, za ktorými sa skrývajú rôzne 
prekvapenia: zoznámia sa s filmovou technikou v priestore venovanom Bienále 
animácie Bratislava (BAB), objavia ilustrácie z Bienále ilustrácií Bratislava (BIB),   
knižné zázraky aj rôzne výtvarné techniky na narodeninovom stole s „tvorivými 
dobrotami“. A napokon nazrú do ďalekej budúcnosti BIBIANY.  
Jednoducho, nájdu atmosféru plnú fantázie.     
Námet a scenár – A. Broadhurst-Petrovická; výtvarné riešenie – M. Dubravay; 
dramaturgia – V. Marákyová 
Termín: do 30. 1. 2022 

 
 
VÝSTAVY MIMO BIBIANY 
 
Miestna knižnica Vrakuňa, BRATISLAVA 
TICHÉ PUTOVANIE 
Termín: 31. 1. – 31. 3. 2022 
 
Knižnica Juraja Fándlyho, TRNAVA 
ZMYSEL TO MÁ AJ BEZ ZMYSLOV 
Termín: 24. 1. – 31. 3. 2022 
 
Liptovská galéria J. M. Bohúňa, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
VEŽE DO NEBA 
Termín: 21. 9. 2021 – 14. 1. 2022 
 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 
Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/2046 7111  


