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Mesačný program jún 2022 
 

BIBIANA                    
Medzinárodný dom umenia pre deti                     
Panská 41, Bratislava 
www.bibiana.sk                                                  
 
 

VÝSTAVY V BIBIANE 

OD HRAČKY PO HRAČKU 
Termín: 17. 9. 2021 – 30. 8. 2022 
Dobre navrhnutá a kvalitne vyrobená hračka podporuje a rozvíja cit 
pre krásu, účelnosť, tvorivosť 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 roku 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 
 
HRAVÁ HLAVA 
Termín: 17. 2. 2022 – 11. 9. 2022 
K tvorbe tejto výstavy nás inšpirovala krásna konceptuálna kniha 
českých autorov Davida Böhma a Ondřeja Buddeusa: Hlava v hlavě. 
Výstava je plná interaktívnych prvkov o tejto najdôležitejšej časti 
ľudského tela – hlave. Dozviete sa nielen to, ako ju stvárňovali rôzni 
umelci, ako ju ľudia rôzne nazývajú, ako v hlave vzniká nápad a koľko 
váži mozog, ale aj to, čo sú vrásky, na čo máme zmysly, aj to, prečo oči 
nerastú. Dokonca sa hlavu môžete naučiť aj kresliť.                                                                           
Prajeme vám príjemné bádanie a zábavu! 
Námet a scenár – K. Kosánová  
Výtvarno-priestorové riešenie – B. Peuch  
Dramaturgia – V. Marákyová 
 
NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2021 
Termín: 10. 6. – 11. 9. 2022 

Výstava ocenených kníh a súťažných titulov z rovnomennej 
celoslovenskej súťaže. Súťaž o najkrajšie knihy hodnotí výtvarnú 

 

 

 
VÝSTAVY MIMO BIBIANY  

 
Oceanárium v Hirsthals 

DÁNSKO 
HLBOKOMORSKÉ ROZPRÁVKY 

Termín: 12. 2. – 9. 6. 2022 
 

Cirkevná základná škola Narnia 
BRATISLAVA 

ZMYSEL TO MÁ AJ BEZ 
ZMYSLOV 

Termín: 5. 5. – 6. 6. 2022 
 

Miestna knižnica, VRAKUŇA 
TICHÉ PUTOVANIE 

Termín: 1. 5. – 30. 6. 2022 
 

365.labb BANSKÁ BYSTRICA 
NAJKRAJŠIE ILUSTRÁCIE KNÍH 

(Držitelia Grand Prix BIB  
1967 – 2021) 

Termín: stála expozícia  
od 1. 6. 2022  

 
Svet knihy Praha 

 ČESKÁ REPUBLIKA 
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 

2021 
Termín: 9. 6. – 12. 6. 2022 

 

 
 

Uvedené aktivity budú 
realizované len v prípade, ak 

nepríde k obmedzeniam z Úradu 
verejného zdravotníctva SR. 

 
 

VÝSTAVY MIMO BIBIANY  

 
Slovenský inštitút, VARŠAVA 

POĽSKO 
ILUSTRÁTORI OCENENÍ  

NA BIB 2021 

http://www.bibiana.sk/
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úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh vydaných 
v predchádzajúcom roku. Pod názvom Najkrajšie knihy Slovenska 
predstavuje tituly prihlásené a ocenené v 30. ročníku súťaže, v Galérii 
Dušana Rolla. 
Komisárka výstavy – E. Cíferská 
Výtvarno-priestorové riešenie – V. Král 
Technická realizácia – Destin, a. s. 
 

PROGRAMY V BIBIANE 

Medzinárodný deň detí 
Tak ako každý rok, aj tento rok bude 1. júna vstup do BIBIANY pre 
všetky deti voľný. Môžete sa tešiť aj na malé prekvapenie, ktoré sme 
pre vás pripravili. 

 
ČÍTAČKY Z PREMIETAČKY 
Fakt sú všade, tak vám poviem: Od pivníc až po podkrovie! 
Celý dom im nestačí. Zoznámte sa... BUBÁCI 
Pútavo a hravo rozohrané scénické čítanie z knižky pre deti v podaní 
študentov VŠMU v rámci výstavy Najkrajšie knihy Slovenska 2021. 
Účinkujú – E. Kováčová, M. Tomala  
(Pre deti od 5 rokov) 
 
PESTROFAREBNÝ WORKSHOP  
Workshop pre deti, v ktorom si vytvoria pohyblivú papierovú 
postavičku podľa vlastných predstáv, inšpirovanú knižkou Barevné 
pohádky. Kniha sa zaoberá hľadaním odvahy byť samým sebou aj cez 
rôzne zažité stereotypy. 
Vedie – A. Rošková 
(Pre deti od 6 rokov) 
 
MESTEČKO RONDO 
Traja kamaráti z mestečka Rondo v knižke ukrajinských autorov 
Romany Romanyšyn a Andrija Lesiva sa nečakane stretnú s vojnou. Ich 
príbeh bude príležitosťou dať priestor našim deťom reflektovať 
udalosti, s ktorými sa potýkame v týchto dňoch. Umenie bude našim 
pomocníkom. 
Vedie – M. Halamičková a J. Michalová 
(Pre deti od 6 rokov) 
 
TOTO SOM JA 
Táto malá dielnička ťa naučí, ako si spraviť malú knižočku – leporelo. A 
o čom tá kniha bude? No predsa o tebe. O tom, čo máš rád, čo už vieš 
a čo by si chcel povedať všetkým, len si ešte nestihol. 
Vedie – I. Kleinová – Pikipaki 
(Pre deti od 5 rokov) 
 
 

 

 
 

ŠTÚDIO BIBIANA 
 (Programy sú na objednávku, 
mail: realizacia@bibiana.sk) 

 
     7. 6. 10.00 Toto som ja 
     8. 6. 10.00 Sú vlasy koruna 
                         krásy? 
     8. 6. 14.00  Toto som ja 
   14. 6. 10.00 Kam sa podeli 
                         škriatkovia? 
   15. 6. 10.00 Kam sa podeli  
                         škriatkovia? 
   16. 6. 10.00  Kam sa podeli  
                          škriatkovia? 
   21. 6. 14.00  Pestrofarebný  
                          workshop 
   22. 6. 10.00  Pestrofarebný  
                          workshop 
   23. 6. 14.00  Pestrofarebný  
                          workshop 
   28. 6. 10.00  Čítačky  
                           z premietačky 
   29. 6. 14.00  Čítačky  
                          z premietačky 
   30. 6. 10.00  Čítačky  
                          z premietačky 
 
NEDELE PRE RODINY S DEŤMI  

 
     5. 6. 16.00  Mestečko  
                           Rondo 
   12. 6. 16.00   Toto som ja 
   19. 6. 16.00   Pestrofarebný  
                           workshop 
   26. 6. 16.00   Čítačky 
                           z premietačky 
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KAM SA PODELI ŠKRIATKOVIA? 
Program na motívy knihy Libuše Friedovej Magdalénka a škriatkovia. 
Nezvyčajné stretnutia Magdalénky sú plné prekvapení. Diváci spolu 
s ňou postupne objavujú škriatkov, ktorí sú všade okolo, aby 
zabezpečili fungovanie vecí každodennej potreby. 
Námet, scenár a réžia – A. Šoltés 
Výtvarné riešenie – L. Halušková  
Hudba – M. Skačan 
Účinkujú – E. Kováčová, M. Tomala, Š. P. Králik 
(Pre deti od 5 rokov) 
 
SÚ VLASY KORUNA KRÁSY? 
Literárno-tvorivý workshop k výstave Hravá hlava inšpirovaný knihou 
Gabriely Futovej O Bezvláske s ilustráciami Miroslava Regitka. 
Vedie – K. Kosánová 
(Pre deti od 6 rokov) 
 
PROGRAMY PRE NAJMENŠÍCH  

KTO RASTIE V SADE 
Ďalšie zo sérií čítania, spievania, ochutnávania a tvorenia s najmenšími 
deťmi. Tentokrát s knižkou Oksany Bula a Kateryny Mikhalitsyna Kto 
rastie v sade.  
Vedú – J. Michalová a M. Halamíčková  
(Pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého) 
 
TLESK A ŤAP 
Hry so zvukmi, hlukmi a hudobným nástrojom, ktorý máme vždy pri 
sebe. Mnohému porozumieme aj vďaka knihe Romany Romanyšyn a 
Andrija Lesiva Takto počujem.  
Vedú – J. Michalová a M. Halamíčková 
 (Pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého) 
 

PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY 

  NAKUKNI! 
Online 90 minútový praktický seminár pre rodičov, učiteľov, 
knihovníkov a ďalších záujemcov o čítanie s deťmi v predškolskom 
veku, ktorý poskytuje praktické rady, ako inovatívne čítať s deťmi 
s využitím ďalších foriem umeleckej tvorivosti pre motiváciu detí a ich 
vzťahu ku knihám, podľa vývinových potrieb dieťaťa. 
Vedie – T. Vráblová (Pre dospelých účastníkov) 
 
NEBOJSA V KNIHE!                                                                                             
Online 90 minútový praktický seminár pre rodičov, učiteľov, 
knihovníkov a ďalších záujemcov o čítanie s deťmi v školskom veku.   
Poskytuje praktické rady, ako využiť naratívny príbeh na rozširovanie 
kontextu a vytváranie presahu podľa potrieb detí. 
 

  

 
 

PROGRAMY PRE NAJMENŠÍCH 
 (Programy pre verejnosť bez 

objednávania) 
 

       9. 6. 10.00  Kto rastie v sade 
  2   23. 6. 10.00  Tlesk a ťap  
 

ZMENA PROGRAMU  
VYHRADENÁ! 

 
Bližšie informácie o výstavách a 

programoch  
na tel. č. 02/2046 7111 

 
 

 
 
 
 

SEMINÁRE PRE VEREJNOSŤ    
ONLINE 

 
      11. 6.  14.00 Nakukni! 
                             (1. skupina) 
      11. 6.  15.30 Nebojsa v knihe!  
                             (1. skupina) 
1   18. 6.   14.00 Nakukni! 
                             (2. skupina) 

  1    18. 6.  15.30  Nebojsa v knihe! 
                               (2. skupina) 
 
 

Bližšie informácie  
o seminároch 

na tel. č. 02/2046 7174 
alebo na www.bibiana.sk 

 

 

http://www.bibiana.sk/
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Vedie – T. Vráblová  (Pre dospelých účastníkov) 
 
PROGRAMY PRE ŠKOLY 
ROZPRÁVKA O TROCH PRASIATKACH 
Ponorme sa do spomienok na troch odvážnych kamarátov a prezrime si 
spolu obrázky z ich dobrodružného putovania. Obrázky, ktoré sú v našej 
fantázii. Nájdime odpovede na nasledujúce otázky: Ako vyzerá krajina, 
ktorou sa vybrali? Nakreslíme si mapu ich cesty. V čom sa prasiatka 
líšia? Aké majú mená? Čo mali so sebou?  
Vedie – M. Jánošíková 
(Pre školské kolektívy I. stupňa)  
 

PROGRAMY BIENÁLE ANIMÁCIE BRATISLAVA 

SÚBOJ POSTAVIČIEK (súťaž) 
Miesto realizácie: online – Facebook, Instagram 
Súboj česko-slovenských postavičiek je prvá séria internetovej hry, 
ktorú realizujeme na našich sociálnych sieťach. Okrem zábavy ponúka 
hra starším aj možnosť zaspomínať si na ikonické charaktery z 
klasických animovaných rozprávok a mladším zase ukázať, že čosi také 
existovalo. Princíp hry je jednoduchý. Je vytvorených osem párov 
hrdinov z večerníčkov a účastníci súťaže každý týždeň rozhodujú o 
výhercovi z danej dvojice. Na konci súťaže bude iba jeden víťaz = 
najobľúbenejšia divácka rozprávková česko-slovenská animovaná 
postavička. 
 

PODUJATIA MIMO BIBIANY  

Hviezdoslavovo námestie, BRATISLAVA 
PÍSANÉ CERUZKOU  
Literárny festival pri príležitosti 100. výročia narodenia Kláry Jarunkovej 
Termín: 11. 6. 2022 od 14.00 do 17.00 hod. 
 
Stará tržnica, BRATISLAVA 
DETSKÉ KINO V TRŽNICI (Premietanie) 
Milé deti, poďte s nami do kina! Vybrali sme pre vás tie najkrajšie 
animované filmy z celého sveta. Premietame každú druhú sobotu o 
10:00 a 13:00 v detskej zóne na 1. poschodí Starej tržnice. Tešíme sa na 
vás! 
Termín: 11. 6. a 25. 6. 2022 
 
LESTIVAL 
Nová ulica 644/49, Dolná Krupá 
ZVIERATKÁ Z LESA 
Máte radi zvieratká, najmä tie, ktoré žijú v lese?  
Zahrajte sa s nami a vyrobte si masku svojho obľúbeného lesného tvora  
a kde inde ako na LESTIVALE za asistencie našich šikovných lektorov. 
Vedie  – J. Sajkala 
Termín: 26. 6. 2022 o 15.00 hod 

  

 

  
 

PROGRAMY PRE ŠKOLY 
(Programy sú na objednávku,   

mail: 
eva.ciferska@bibiana.sk  

tel.02/2046 7172) 
 

   15. 6. 10.00 Rozprávka 
              o troch prasiatkach 
   15. 6. 11.00 Rozprávka  
              o troch prasiatkach              

 
ŠTUDOVŇA  

KNIŽNICE BIBIANY 
 

Pre odbornú verejnosť 
    Pondelok – štvrtok: 

10.00 – 12.00, 13.30 – 15.00 
piatok: 

10.00 – 12.00 
Pre širokú verejnosť 

nedeľa: 
14.00 – 18.00 

 

KONTAKTY 
BIBIANA, medzinárodný 

dom umenia pre deti 
bibiana@bibiana.sk 

02/2046 7111 (vrátnica 8-18) 
 

OTVÁRACIE HODINY 
Denne okrem pondelka  

od 10.00 hod do 18.00 hod. 
Posledný vstup do BIBIANY je  

o 17.30 hod. 

 
 
 
 

mailto:bibiana@bibiana.sk
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LESTIVAL 
Nová ulica 644/49, Dolná Krupá 
OBRÁZKY Z LESA 
Rozprávka z lesa, o lese a o malých obyvateľoch lesa, ktorí si žijú ako 
naozajstná rodina. Jedného pekného dňa ich stretne nečakaná výzva. 
Ako si poradia naši drevení hrdinovia? Uvidíme! Bábková inscenácia 
bola vytvorená v spolupráci so študentkami bábkarskej scénografie a 
technológie KBT DF VŠMU v Bratislave.  
Réžia, scenár a dramaturgia – M. Kecskesová 
Bábky, scéna a kostýmy – A. Hanusová, A. Mikócziová, L. Černáková 
Účinkujú – M. Kecskésová a B. Kelíšková 
Termín: 26. 6. 2022 o 15.00 hod 

 

 
BIBIANA 

https://www.bibiana.sk/sk 
https://www.facebook.com/bibiana.bratislava/ 

https://www.instagram.com/bibiana_bratislava/ 

Bienále ilustrácií Bratislava 
https://www.facebook.com/bienale.ilustracii/ 
https://www.instagram.com/bienale.ilustracii/ 

Bienále animácie Bratislava 
https://www.facebook.com/festivalBAB 

https://www.instagram.com/festival.bab/ 
SK IBBY a Centrum čítania 

https://www.facebook.com/slovakIBBY 
 

 
 

 
VSTUPNÉ 

(nie je možné platiť kartou, je možné uplatniť kultúrne poukazy) 
Výstavy 

Dospelá osoba                    2 € 
Dieťa                                     1 € 

 
Divadelné predstavenie 

    Dospelá osoba                   1,80 € 
    Dieťa                                    1,20 € 

 
Tvorivé dielne 

Dospelá osoba                    2 € 
      Dieťa                                    1,50 € 

 
          Pedagogický sprievod, držitelia ZŤP a občania Ukrajiny                                       

zadarmo 
 

 

  

 

AKO SA K NÁM DOSTANETE? 
Sídlime v krásnej budove  na 
rohu Panskej ulice a Rybného 

námestia v bratislavskom 
Starom meste. Vchod pre deti, 
ich rodičov, starých rodičov a 

všetkých ostatných 
návštevníkov je na Panskej 

č.41.  
 

Pešo - Z Námestia SNP dolu po 
Laurinskej a ďalej rovno až 
celkom na koniec Panskej. 

Alebo od Michalskej veže dolu 
po Michalskej ulici, ďalej po 

Ventúrskej a na jej konci 
doprava na Panskú. Ďalšia 
možnosť- od starej budovy 

SND dolu po Hviezdoslavovom 
námestí až takmer k Mostu 

SNP, na konci námestia 
vpravo za roh a potom ešte 

raz vpravo za roh - na Panskú 
ulicu. 

 
Autom - najbližšie platené 

miesta na parkovanie nájdete 
v podzemných garážach na 
Jesenského ulici pri starej 

budove SND. Najpríhodnejšie 
bezplatné parkovanie nájdete 
pravdepodobne na záchytnom 

parkovisku Auparku na 
petržalskej strane Dunaja, 
odkiaľ sa k nám dostanete 

pešo po Moste SNP. 
 

 

 
 

 

 

https://www.bibiana.sk/sk
https://www.facebook.com/bibiana.bratislava/
https://www.instagram.com/bibiana_bratislava/
https://www.facebook.com/bienale.ilustracii/
https://www.instagram.com/bienale.ilustracii/
https://www.facebook.com/festivalBAB
https://www.instagram.com/festival.bab/
https://www.facebook.com/slovakIBBY

