
 BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 

 

                                                 Február 2021  

 

BIBIANA je do odvolania pre verejnosť zatvorená. Výstavy aj programy sú prístupné 

vo virtuálnej podobe na www.bibiana.sk.  

 

ŠTÚDIO BIBIANA 

Vo februári pokračuje v online priestore cyklus 

DOMA S BIBIANOU.  

Pozývame vás k domácemu tvoreniu v cykle Doma s BIBIANOU. Sledujte premiéry 

programov každú stredu na našej webovej stránke a sociálnych sieťach.  

3. 2.  Stína sa už nebojí -  program s pesničkou   

Dievčatko Stína sa bojí zimy a chladu. Musí však premôcť svoj strach a nie zimu a spoznať, 

že s pomocou priateľov sa veci menia ľahšie, a to čo nasleduje je radostné a príjemné ako 

šálka horúcej čokolády a veselá pesnička 

10. 2. Svetielko vďaky  

Vyrobte spolu s deťmi lampión pre našich zdravotníkov. Nechajte svetielko pri dverách 

nemocnice či lekárne, ako prejav vďaky za ich náročnú prácu v prvej línii. 

17. 2. Vtáčik a lev -  program s pesničkou  

O slobode odísť a prijatí rozhodnutí tých, ku ktorým nás viaže puto, ktoré sa nikdy nestratí. 

Krehký príbeh nezvyčajného priateľstva s pesničkou a vyrábaním. 

24. 2. Krmítko pre vtáčiky. 

Urobme spolu jednoduché krmítko a naplňme ho semienkami. Vtáčiky sa nám v lete 

odvďačia veselým spevom. 

 

 

Pondelkové súťaže FESTIVALU BAB 

Pravidelné pondelkové súťaže, v ktorých môžete zabojovať o ceny s motívom Festivalu BAB. 

Každý pondelok v našom príbehu, či už na instagrame festivalu BAB alebo facebooku,BAB a 

BIBIANY nachystáme čosi, čo bude čakať na vaše bystré hlávky. Svoju obrazovku si teda 

screenshotnete, vyplníte a zavesíte do svojho príbehu, kde je podstatné, aby ste 

@festival.bab označili! 

Výhercov vylosujeme, zverejníme a odošleme im krásne ceny! 

 

http://www.bibiana.sk/


PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY 

 

SEMINÁRE PRE VEREJNOSŤ  

13. 2.       14.00        Nakukni!   

13. 2.       15.30         Nakukni!   

20. 2.       14.00         Nebojsa v knihe  

20. 2.       15.30         Nebojsa v knihe            

Bližšie informácie o seminároch gabriela.mikulcikova@bibiana.sk alebo www.bibiana.sk. 

 

PROGRAM MIMO BIBIANY 

26. 2.        17.00             Jazyk ako priestor domova  

     online tvorivá konferencia na youtube BIBIANA – Centrum            

čítania, k Medzinárodnému dňu materinského jazyka. 

 

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH 

NAKUKNI! 

Online 90 minútový praktický seminár pre rodičov, učiteľov a knihovníkov o práci 

s ilustráciami pri 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.) 

Vedie – T. Vráblová.    

 

NEBOJSA V KNIHE 

Online 90 minútový praktický seminár pre rodičov, učiteľov 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.) 

Vedie – T. Vráblová.  

 

JAZYK AKO PRIESTOR DOMOVA 

Tvorivá konferencia pre knihovníkov, učiteľov, rodičov a ďalších záujemcov prináša tému 

rodnej reči z pohľadu vplyvu na budovanie vnútorného bezpečia dieťaťa na jeho zdravý 

psychosociálny vývoj a vyzdvihuje podiel materinského jazyka na kultivovaní osobnosti.  

 

http://www.bibiana.sk/


VÝSTAVY V BIBIANE  

len virtuálne 

 

V KRAJINE MEDOVNÍKOV 

V tejto interaktívnej výstave sa návštevníci dozvedia zaujímavosti z histórie medovníkov, 

spoznajú exotické korenia, ktoré sa pri ich pečení používajú, a potom ich môžu 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 tejto rozprávky. Či sa podarí zvuk 

zvončeka nájsť, to sa deti dozvedia v našej výstave.  

Ozajstné medovníčky do výstavy vyrobili tety-medovnikárky zo Slovenského zväzu kuchárov 

a cukrárov. 

 

POZOR SÚŤAŽ !   

- Vykroj a upeč doma medovníkovú príšerku 
- Odfoť a pošli aj so svojim menom a kontaktom na: kniznica@bibiana.sk  
- Výhercov čaká malé prekvapenie 

Námet a výtvarno-priestorové riešenie – S. Sadílková, scenár – M. Madejová, dramaturgia – 

V. Marákyová 

Termín: 3. 12. 2020 -  28. 2. 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 „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 – A. Petrovická Broadhurst; výtvarné riešenie – M. Dubravay; dramaturgia - 

Valéria Marákyová 

Termín: 8. 10. 2020 – 11. 4. 2021 

 

 

mailto:kniznica@bibiana.sk


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. – 28. 2. 2021   

 

VÝSTAVY MIMO BIBIANY 

 

Chiba City Museum of Art (Chiba Prefecture), JAPONSKO 

BIB 2019 Japan 

Termín: 5. 1. 2021 – 28. 2. 2021 

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 

Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/2046 7111  

alebo www.bibiana.sk 

 

 

 

http://www.bibiana.sk/

