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VÝSTAVY V BIBIANE 
 
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 literatúry pre deti. 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 – H. Ondrejičková, scenár – J. Michalová, výtvarno-priestorové riešenie –  
Z. Kadlčáková, dramaturgia – V. 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 – B. Peuch, ilustrácie  
L. Kotvanová, dramaturgia – A. Broadhurst-Petrovická 
Termín: 20. 3. – 17. 1. 2021   
 
NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2019 
Výstava ocenených kníh a súťažných titulov z rovnomennej celoslovenskej súťaže. 
Výtvarno-priestorové riešenie –  V. Král, kurátorka výstavy – L. Obuchová. 
Termín: 30. 4. – 6. 9. 2020 
 
VEŽE DO NEBA 
Prečo ľudia stavajú veže? Na čo im slúžili a ako ich stavali, aby nespadli? Aj na tieto 
otázky nájdu deti odpovede v tejto veľkej interaktívnej výstave, plnej kreativity. 
Dozvedia sa všeličo o vysokých stavbách od Babylonskej veže cez mrakodrapy  



v New Yorku až po najvyššie a najmodernejšie stavby súčasnosti. Zoznámia sa 
s vynálezmi, ktoré takú stavbu umožnili postaviť, ale aj s problémami - s vetrom, 
výkyvmi teplôt, či zemetraseniami. Návštevníci si môžu postaviť vežu pomocou 
stavebníc z rôznych materiálov.  
Výstava tiež poskytne malým i dospelým priestor na zamyslenie sa nad tým, ako 
preteky vo výstavbe stále vyšších budov škodia životnému prostrediu.      
Námet, scenár a výtvarné riešenie – L. Marušicová, dramaturgia – V. Marákyová 
Termín: 22. 11. 2019 – 20. 9. 2020 
 

SEMINÁRE PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ  
 
5. 9.           14.00   Brána knihy otvorená II. – Seminár pre absolventov 

           cyklu I. (2. seminár) 
5. 9.           16.00     Čítame v priestore knihy II. – Seminár pre absolventov 

           cyklu I. (2. seminár) 
 Bližšie informácie o seminároch na tel. č. 02/2046 7174 alebo www.bibiana.sk. 
 

 
PODUJATIA MIMO BIBIANY 
 
Mestská knižnica Mikuláša Mišíka, Prievidza  
Žilinský literárny festival, Žilina 
SATELIT 
Školenie pracovníkov knižníc. 
Termín: 18. – 19. 9. 2020   
 

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH 
 
BRÁNA KNIHY OTVORENÁ I., II. 
Dva cykly seminárov pre rodičov, učiteľov predprimárneho vzdelávania a knihovníkov 
o čítaní 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.   
(Pre dospelých účastníkov) 
Vedie – T. Vráblová.    
 
ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY I., II. 
Dva cykly seminárov pre rodičov, učiteľov, knihovníkov a širokú verejnosť o tom, ako 
pracovať s deťmi mladšieho a staršieho školského veku so zámerom na rozvoj 
kultivovaného čítania a hlbšieho vnímania a porozumenia textu.  
(Pre dospelých účastníkov) 
Vedie – T. Vráblová.  
 
SATELIT 
V rámci metodickej činnosti Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY podporujeme 
rozvoj kultivovaného čítania na Slovensku. V spolupráci s mestskými a miestnymi 
knižnicami vytvárame formou školení pracovníkov knižníc satelity, ktoré budú 
samostatne rozvíjať programy na podporu kultivovaného čítania vo svojej lokalite 
v koordinácii s Centrom.  
 

http://www.bibiana.sk/


VÝSTAVY MIMO BIBIANY 
 
Památník národního písemnictví – Letohrádek Hvězda, PRAHA, ČR 
Z HVĚZDY KRUH 
Medzinárodná výstava najkrajších kníh Česka, Nemecka, Poľska, Slovenska a 
Švajčiarska. 
Termín: 16. 7. 2020 – 1. 11. 2020 

 
Vigadó, BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO 
13. MAĎARSKÝCH ILUSTRÁTOROV Z BIB 2019 A ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA 
BIB 2019 
Termín: 17. 8. – 6. 9. 2020 
 
Městská knihovna, Mariánské náměstí 98/1, PRAHA, ČR 
SLOVENSKÍ ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 1967 – 2019  
Termín: 1. 9. – 30. 9. 2020 
 
Liptovská galéria P. M. Bohúňa, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
KRASOPIS = KALIGRAFIA 

Termín: 10. 3. – 30. 9. 2020 
 

Tatranská galéria, POPRAD 
IZMY A IZBY 
Termín: 22. 7. – 22. 11. 2020 
 
Dom umenia, Nábrežie Ivana Kraska 1, PIEŠŤANY 
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2019 
Termín: 4. 9. – 1. 10. 2020 
 
Kasárne Kulturpark, KOŠICE 
ŠPERKOPRÍBEH 
Termín: 10. 6. – 30. 9. 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/

