
 BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 

 
NOVEMBER 2020 
 
Uvedené aktivity budú realizované len v prípade, ak nepríde k obmedzeniam  
z Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Veľmi nás mrzí, že programy, divadlá a tvorivé dielne, ktoré sme pre vás pripravili, 
museli byť zrušené. Časť programov sme preto pozmenili tak, aby ste si ich mohli 
realizovať doma, či v škole.  Pozývame vás k domácemu tvoreniu v cykle Doma 
s BIBIANOU. Sledujte premiéry videí na našej webovej stránke a sociálnych sieťach. 

ONLINE PROGRAMY 
 
 
PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY 

 

SEMINÁRE PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ  

  7. 11.       14.00  Nakukni!   

  7. 11.       15.00   Nakukni!   

14. 11.       14.00   Nebojsa v knihe  

14. 11.       15.00     Nebojsa v knihe            

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

 

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH 
 
NAKUKNI! 

60 minútový online seminár pre rodičov, učiteľov a knihovníkov poskytuje praktické 

rady pri čítaní s deťmi, ako využiť ilustrácie v detskej literatúre na rozširovanie 

kontextu a vytváranie presahov podľa aktuálnych potrieb dieťaťa. 

Online praktický seminár pre rodičov, pedagógov, knihovníkov o práci s ilustráciami 

pri čítaní s deťmi 

(Pre dospelých účastníkov) 

Vedie – T. Vráblová.    

 
NEBOJSA V KNIHE 
60 minútový online seminár pre rodičov, učiteľov a knihovníkov poskytuje praktické 

rady pri čítaní s deťmi, ako využiť naratívny príbeh na rozširovanie kontextu 

a vytváranie presahov podľa aktuálnych potrieb dieťaťa. 

Online praktický seminár pre rodičov, pedagógov, knihovníkov o práci s naratívom pri 
čítaní s deťmi. 
(Pre dospelých účastníkov.) 
Vedie – T. Vráblová.  

 
VÝSTAVY V BIBIANE 

http://www.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 „bibianské“ projekty. 
Deti tu nájdu napr. veľký obraz BIBIANY s okienkami, za ktorými sa skrývajú rôzne 
prekvapenia, zahrajú sa s filmovou technikou v priestore venovanom Bienále 
animácie Bratislava (BAB), zabavia sa s ilustráciami z Bienále ilustrácií Bratislava 
(BIB), spoznajú knižné zázraky a zasadnú za veľký narodeninový stôl s „tvorivými 
dobrotami“. A napokon nazrú do ďalekej budúcnosti BIBIANY. Jednoducho nájdu  
tu veľkú herňu s fantazijnou atmosférou.    
Námet a scenár - Alexandra Petrovická Broadhurst; výtvarné riešenie - Martin 
Dubravay; dramaturgia - Valéria Marákyová 
Termín: 8. 10. 2020 – 11. 4. 2021 
 
TICHÉ PUTOVANIE 

Hravá a inšpiratívna výstava ponúka cestu svetom „tichých“ kníh, pochádzajúcich 
z rôznych krajín sveta (európske, americké, arabské, japonské, thajské, kórejské, 
austrálske). Tiché knihy, tvorené len z obrázkov bez textu, predstavujú u nás málo 
známy žáner detskej literatúry. Malý návštevník má jedinečnú príležitosť na hľadanie, 
objavovanie a poznávanie príbehov ukrytých v obrázkoch. Celkom 130 titulov 
z celého sveta, od leporel cez obrázkové knihy pre najmenších až po dobrodružné 
príbehy a grafické romány, prináša široké spektrum pozoruhodných kníh rôznych 
umeleckých žánrov od výnimočných svetových ilustrátorov. Vďaka aktivitám 
(cestovateľský denník, príbehové kocky, dotyková hra, tieňové divadlo, puzzle 
a skladačky...) iniciuje spoločné hry, ale aj rozhovory a zážitkové učenie pre 
jednotlivcov, rodiny i kolektívy v Galérii Dušana Rolla. 
Námet – Hana Ondrejičková, scenár – Jana Michalová,  
výtvarno-priestorové riešenie – Zuzana Kadlčáková, dramaturgia – Valéria 
Marákyová 
Termín: 17. 9.- 22. 11. 2020 
 
POSVIEŤME SI NA DIVADLO 
Interaktívna výstava k 100. výročiu vzniku SND.                                                          . 
Deti sa postupne dozvedia - čo všetko sa musí stať, aby sa z textu mohla vytvoriť 
divadelná inscenácia. Zistia, čo robí režisér, scénograf či rekvizitár. Objavia čaro  
a jedinečnosť divadelného zákulisia, spoznajú krásu a zložitosť práce ľudí, ktorí 
spoločne vytvárajú zázraky divadelného sveta. Napokon sa už deti stávajú 
divadelnými tvorcami. 
Skeny a fotografie scénografík sú z Múzea Divadelného ústavu. Inscenačné 
fotografie sú z Dokumentačných zbierok Divadelného ústavu. 
Námet a scenár – D. Zaťková, výtvarno-priestorové riešenie – Barbora Peuch, 
ilustrácie Lucia Kotvanová, dramaturgia – Saša Broadhurst Petrovická  
Termín: 20. 3. – 17. 1. 2021   
 
KIWANIS BÁBIKY 2020 POMÁHAJÚ 

Na 11. ročníku výstavy KIWANIS BÁBIKY 2020 POMÁHAJÚ budú prezentované 
najnovšie pomaľované a umelecky dotvorené bábiky Kiwanis od slovenských ako aj 
zahraničných umelcov. K výstave bude vydaný aj katalóg. Dražba vystavených bábik 
sa bude konať online.  



Termín: 5. 11. –  22. 11. 2020 
 

VÝSTAVY MIMO BIBIANY 
 
Miestna knižnica Petržalka 

VO FARBÁCH VYCHÁDZAJÚCEHO SLNKA 
Termín: 4. 11. 2020 – 4. 2. 2021 
 
Mestská knižnica Piešťany    
TICHÉ PUTOVANIE  
Termín: 26. 11. 2020 – 31. 1. 2021 
 
Galéria Okna, Mestská knižnica v Lubline, POĽSKO 
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2019 
Termín: 10. 10. – 10. 11. 2020 

 
Kasárne Kulturpark, KOŠICE                                                                                                                                             
VEŽE DO NEBA                                                                                                                                                                                         
Termín: 15. 10. 2020 – 28. 2. 2021 

 
Nara Prefectural Museum of Art (Nara Prefecture), JAPONSKO 
BIB JAPAN 

Termín: 17. 10. – 13. 12. 2020 

 
Tatranská galéria, POPRAD 
IZMY A IZBY 
Termín: 22. 7. – 22. 11. 2020 
 
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. 02/2046 7111  
alebo www.bibiana.sk 
 

 

  

http://www.bibiana.sk/

