
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 
 

September 2021 
 
 
TVORIVÉ DIELNE 
 
  8. 9.   10.00 hod Dvere  
16. 9.  10.00 hod. Dvere 
23. 9.  10.00 hod. Prekvapenie 
30. 9.   10.00 hod Prekvapenie 
 
INFORMÁCIE O TVORIVÝCH DIELŇACH 

 
DVERE 
Čo je za dverami pokrytými pavučinami? Skúsime tam nazrieť a prekonať strach z 
neznámeho. Strach z bytostí celkom iných ako my. Naozaj iných?  
Program s čítaním, spevom a výtvarnou aktivitou. Sprievodné podujatie výstavy  
Tiché putovanie. Program bez objednávania, pre deti od 18 mesiacov do 6 rokov. 
Autorky a vedenie dielne – J. Michalová a M. Halamičková.  
 
PREKVAPENIE 
Kde som sa tu vzala/vzal?  Príbeh o radosti z potomstva. Ľudského aj zvieracieho. 
Pozvanie k čítaniu, spevu a tvoreniu. Sprievodné podujatie výstavy Tiché putovanie. 
Program bez objednávania, pre deti od 18 mesiacov do 6 rokov. 
Autorky a vedenie dielne – M. Halamičková a J. Michalová.  

 
PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY 
 
18. 9.  14.00 hod. Brána knihy otvorená I.  
18. 9.  16.00 hod. Čítame v priestore knihy I.  
 
INFORMÁCIE O PROGRAMOCH 
 
BRÁNA KNIHY OTVORENÁ I. 
Prvý cyklus 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. Program pre dospelých účastníkov. Objednávanie na tel. č. 
02/2046 7174.  
Vedenie seminára – T. Vráblová.     
 
ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY I. 
Prvý  cyklus seminárov pre rodičov, učiteľov, knihovníkov a širokú verejnosť o tom, 
ako pracovať s deťmi mladšieho a staršieho školského veku so zámerom rozvíjať 
kultivované čítanie a hlbšie vnímanie a porozumenie textu. Program pre dospelých 
účastníkov. Objednávanie na tel. č. 02/2046 7174.  
Vedenie seminára – T. Vráblová. 

https://www.bibiana.sk/sk/podujatia/vystava-tiche-putovanie-sa-vratila-do-bibiany
https://youtu.be/9vSS6jmW8dI
https://www.bibiana.sk/sk/podujatia/vystava-tiche-putovanie-sa-vratila-do-bibiany


 
 

VÝSTAVY V BIBIANE    
 

OD HRAČKY PO HRAČKU 
Dobre navrhnutá a kvalitne vyrobená hračka podporuje a rozvíja cit pre krásu, 
účelnosť i  empatiu. Prehliadka našej 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 s názvom 
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, a môžu  si navrhnúť aj vlastnú hračku.  
Interaktívna výstava o hračkách 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 – 20. 2. 2022 
 

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. Detský 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 atď.) iniciuje spoločné hry, ale aj rozhovory a zážitkové učenie pre 
jednotlivcov, rodiny i kolektívy v Galérii Dušana Rolla v BIBIANE. 
Námet – H. Ondrejičková, scenár – J. Michalová; výtvarno-priestorové riešenie – Z. 
Kadlčáková; dramaturgia – V. Marákyová. 
Termín: 22. 7. – 10. 10. 2021 
 

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. 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 – A. Petrovická Broadhurst; výtvarné riešenie – M. Dubravay; 
dramaturgia – V. Marákyová. 
Termín: do 31. 1. 2022 
 



 
VÝSTAVY MIMO BIBIANY 
 
Miestna knižnica Petržalka, Bratislava 
VO FARBÁCH VYCHÁDZAJÚCEHO SLNKA 
Termín: 4. 11. 2020 – 31. 9. 2021 

 
Liptovská galéria J. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš 
VEŽE DO NEBA 
Termín: 14. 9. 2021 – 14. 1. 2022 

 
Miestna knižnica Petržalka – pobočka Vavilovova 26, Bratislava 
NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2020  
Výstava ocenených kníh z rovnomennej celoslovenskej súťaže.  
Termín: 23. 8. – 24. 9. 2021 

 
Hviezdoslavovo námestie, Bratislava 
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2019 

Termín: 1. 9 . – 31. 9. 2021 
 
Miestna knižnica Vrakuňa, Bratislava 
ZMYSEL TO MÁ AJ BEZ ZMYSLOV 
Termín: 6. 9. – 31. 12. 2021 

 
Kongres IBBY, MOSKVA 
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2019 
Termín: 10. 9. – 12. 9. 2021 
 
Chigasaki City Museum of Art (Kanagawa Prefecture), JAPONSKO  
BIB 2019 JAPAN 
Termín: 11. 9. – 7. 11. 2021 
 
Svet knihy, Praha, ČESKÁ REPUBLIKA 
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2019 
Termín: 23. 9. – 26. 9. 2021 
 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 
Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/2046 7111  
alebo www.bibiana.sk 
 

http://www.bibiana.sk/

