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ŠTVRTOK, 8. 11. 2018 

 
9.00 – 10.00  Natálkine dobrodružstvá 

Natálka vidí viac ako ostatní. Vidí svet plný zázrakov. Aj o nich príde porozprávať 
deťom spisovateľ Stanislav Repaský so svojou novou knižkou z vydavateľstva 
Albatros Media Slovakia 

 
10.00 – 11.00  Rok Sivka Ohniváka 

Nádherný príbeh spisovateľky Tone Revajovej o Anne, ktorá veľmi túži ísť do 
školy, aby sa naučila všetko, čo vie jej veľká sestra, vám predstaví bábkoherečka 
Barbora Krajč Zamišková v interaktívnom scénickom čítaní.  
O knižke vám viac prezradí jej autorka Toňa Revajová a ilustrátor Juraj Martiška 
Vydavateľstvo Trio Publishing 

11.00 – 12.00  Rozprávka o psíkovi Gagarinovi  
Autorské čítanie Jany Šajgalíkovej  z pôvabného príbehu o psíkovi, ktorý prinútil 
rozmýšľať celú rodinu. Eme a Maxovi sa podarilo napísať neobyčajnú rozprávku, 
do ktorej nakreslila pekné obrázky jedna z najlepších slovenských ilustrátoriek 
pre deti – Daniela Olejníková.   
Literárne informačné centrum 

 
12.00 – 13.00  Hups, Šups a Rups 

Koľko tlačiarenských škriatkov môže byť v jednej tlačiarni? A koľko ich býva v 
Amálkinej čítanke? To všetko sa dozviete z rozprávania autorky knižnej novinky 
z vydavateľstva Slovart Kataríny Škorupovej o trojici škriatkov, ktorí sú 
postrachom všetkých knižiek. 

 

13.00 – 14.00  Labky, krídla, chvostíky 
Viete, ako sa tvoria veselé zábavné básničky o zvieratkách zo všetkých kútov 
sveta? Prezradí vám to spisovateľka Mária Štefanková a ilustrátor Marek 
Mertinko vo svojom rozprávaní o najnovšej spoločnej  knižke z vydavateľstva 
Slovart. 

  

14.00 – 15.00  Viete vybrať knihu pre dieťa? 
Seminár určený rodičom a všetkým dôležitým dospelým, ktorí pracujú s deťmi od 
najútlejšieho veku. Lektorka Timotea Vráblová, koordinátorka Centra detskej 
literatúry, čítania a prezidentka Slovenskej sekcie IBBY, sa podelí o svoje 
skúsenosti z pedagogickej a konzultačnej činnosti i o poznatky z jej vlastného 
vedeckého výskumu problematiky čítania.  

 
15.00 – 16.00  Sofia a tekvička 

Hravo čítame s Osmijankom z knižky Pat Zietlow Miller v podaní bábkoherečky 
divadla TUŠ Barbory Krajč Zamiškovej. 

 
16.00 – 17.00  Výtvarná dielňa časopisu Slniečko 

Ak si chcete urobiť a zilustrovať vlastný časopis, pridajte sa k ilustrátorke 
a redaktorke Slniečka Kristíne Kubáňovej, ktorá vám poradí, ako na to. 

 
17.00 – 18. 00  Animované príbehy velikánov dejín 

Premietanie, výtvarná dielňa a interaktívne súťaže pre malých aj veľkých zo 
štúdia Nádej. 

 
Na pódiu budú vystavené Ilustrácie ocenené na Bienále ilustrácií Bratislava 2017 / BIBIANA 
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PIATOK, 9. 11. 2018 

9.00 – 10.00  Tafiti a cesta na koniec sveta 
Kedy je namieste byť odvážny? A kedy radšej počúvať dospelých? Kto je to pravý 
kamarát a ako ho nájsť? Zážitkové čítanie príbehu o priateľstve a odvahe 
zvedavej surikaty Tafiti s priamymi diskusnými vstupmi detí k zaujímavým 
témam. Čítanie z knižnej novinky od nemeckej autorky Julie Boehmeovej z 
vydavateľstva Vnímavé deti. 

10.00 – 11.00  Ako sa Ela naučila vidieť neviditeľné  
Osamelé dievčatko Ela jedného dňa predsa len stretne kamarátov! A nie 
hocijakých, ale rovno škriatkov, ktorí ju naučia vidieť neviditeľné.  
Prezentáciu knižného debutu Zuzany Líškovej ozvláštni scénické čítanie v  podaní 
bábkoherečky Patrície Sopkovičovej. 
Vydavateľstvo TRIO Publishing 

11.00 – 12.00  Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov 
Autorka knihy Denisa Gaálová, učiteľka dejepisu na bratislavskom gymnáziu, 
prevedie mladých čitateľov našou minulosťou od praveku až po vznik 
samostatného Slovenska tak, že si ich ľahko zapamätajú nielen oni, ale aj ich 
uponáhľaní rodičia.  
Vydavateľstvo Slovart 

12.00 – 13.00  Majstrík a Krasomilka 
Títo rozprávkoví škriatkovia radi tvoria, vymýšľajú, pečú, varia, strihajú... A to 
všetko s obyčajnými deťmi! Vlastne, keby nebolo fantázie, ich svet, a dokonca aj 
oni sami, by sa scvrkli, až úplne vyparili. Tak to NIE! Vybrali sa teda hľadať 
pomoc do ľudského sveta.  
Autorské čítanie spisovateľky Zuzany Csontosovej zo svojej novej knižky z 
vydavateľstva Albatros Media  

 
13.00 – 14.00  Tak takéto básne píše Hevier... 

Daniel Hevier sa obzrel späť na svoju vyše štyridsaťročnú básnickú tvorbu 
a pripravil z nej knižný výber „best of Hevier“. Kniha svojím moderným 
vzhľadom a stále aktuálnou básnickou výpoveďou má ambície osloviť nielen jeho 
stálych fanúšikov, ale aj ich deti a nastupujúcu generáciu mladých dospelých. 
Výber z tvorby predstaví básnik Daniel Hevier s recitátorom Jakubom Malotom.  
Vydavateľstvo TRIO Publishing 

14.00 – 15.00  Zlatý zub sa vracia  
Výtvarný workshop s ilustrátorom a komiksovým výtvarníkom Dávidom 
Marcinom a scenáristkou Soňou Balážovou na motívy komiksového seriálu 
v časopise Slniečko. 

 
15.00 – 16.00  Abecedárik 

Zábavné interaktívne predstavenie plné humoru, hudby a hry s abecedou na 
motívy knižky Daniela Heviera AbeCeDárik z vydavateľstva Trio Publishing. 
Námet, réžia, hudba a herecké obsadenie: Patrícia Sopkovičová a Miro Mihálek  

 
16.00 – 17.00  Kirigami s papierovým kúzelníkom 

S výtvarníkom a dizajnérom Karolom Krčmárom si vlastnoručne vykúzlime 
masky a zahráme sa na rozprávku. 

 
17.00 – 18.00  Animované príbehy velikánov dejín 

Premietanie, výtvarná dielňa a interaktívne súťaže pre malých aj veľkých zo 
štúdia Nádej. 

 
Na pódiu budú vystavené Ilustrácie ocenené na Bienále ilustrácií Bratislava 2017/ BIBIANA 
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SOBOTA, 10. 11. 2018 

 
10.00 – 11.00  Čítame s pánom Mrkvičkom 

Tri krátke mojkacie rozprávky pre deti a pre všetkých, ktorí sa radi objímajú. 
 
11.00 – 12.00  Khameskere čhavore – Deti slnka 

Interaktívne literárno-hudobné vystúpenie talentovaných detí z folklórneho 
súboru Bidovčatá na motívy povestí spisovateľky Zuzany Kuglerovej v 
choreografii vedúcej súboru Moniky Matijanovej. 

 
12.30 – 13.30  Čítame s pánom Mrkvičkom  

Tentoraz vám legendárny pán Mrkvička predstaví najväčšieho kuracieho 
čarodejníka všetkých čias! 

 
13.30 – 14.30    Tajomstvo oceánu 

Bábková inscenácia o veľkom putovaní malej veľryby Gerdy za domovom na 
motívy krásnej  knižky autora a ilustrátora Adriána Macha v podaní bábkoherca 
Miroslava Miháleka z Divadla SpozaVoza.  
Výtvarný workshop s Adriánom Machom 
Vydavateľstvo Albatros Media Slovakia 

 
15.00 – 16.00  Veľká kniha Európskych rozprávok 

Rozprávky zo všetkých kútov Európy v interpretácii autora a rozprávača 
Ľubomíra Feldeka. 
Hosť podujatia – ilustrátor Miroslav Cipár 
Hudba: Katarína Feldeková a Cafe Band 
V spolupráci s vydavateľstvom Hlbiny  

 
16.30 – 17.30  Muflón Ancijáš a mimozemšťan 

Hudobné vystúpenie a autorská beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom 
o jeho najnovšej knižke pre deti z Vydavateľstva Slovart. 

 
Na pódiu budú vystavené Ilustrácie ocenené na Bienále ilustrácií Bratislava 2017 / BIBIANA 

 

NEDEĽA, 11. 11. 2018 

 
10.00 – 11.00  Dobrodružstvá Janka Hraška 

Bábková inscenácia na motívy dvojknižky z Vydavateľstva Buvik o malých 
veľkých hrdinoch Jankovi Hraškovi a Janíčkovi v podaní bábkoherečky Barbory 
Krajč Zamiškovej z divadla TUŠ. 
Scénografia Márie Bačovej vychádza z ilustrácií Vlada Krála. 

 
11.00 – 12.00  Máme Emu 

Scénické interaktívne čítanie pre deti od troch rokov na motívy známej knižky 
Jána Uličianskeho Máme Emu z Vydavateľstva Buvik v podaní Divadla TUŠ. 
V čarovnom kostýme vychovávateľky Emy sa ukrývajú zábavné hry, ktoré 
pobavia všetky deti.  

 
12.00 -13.00 Bratislava – ilustrovaná metropola 

„Žiadate ma, aby som vám porozprával rozprávku. Načo? Vaše mesto je 
rozprávka,“ povedal Hans Christian Andersen na návšteve Bratislavy. Aj my 
máme radi Bratislavu a chceme to povedať deťom. A tak spisovateľ Michal 
Hvorecký a ilustrátorka Simona Čechová pripravili pre vydavateľstvo MONOKEL 
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obrázkovú knihu pre deti. Otvorte ju spolu s nami – živá metropola rozpráva 
príbehy! 

 
13.00 – 14.00  Blcha Teo  

Teo je najšťastnejšia blcha v kožúšku. A predsa by si rád povyskočil. Jeho snom je 
stať sa veľkým bádateľom rovnako ako jeho dedo.   
Výtvarný workshop s ilustrátorkou Katarínou Macurovou, ktorej knižky poznajú 
deti na celom svete  
Vydavateľstvo Albatros Media Slovakia 

 
14.00 – 15.00  Potulky Zeleným údolím 

Hravo čítame s Osmijankom  
príbehy Muminovcov fínskej spisovateľky Tove Jansonovej v  podaní 
bábkoherečky Sidi Féderovej 

 
15.00 – 16.00  Čitateľská poradňa Slniečka pre deti a rodičov 
 
 
 

VÝSTAVY 
 

Výstava ilustrácií ocenených autorov BIB 2017 
Pripravila BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre deti 

 
Neodíď nám, rozprávočka! 

Výstava ocenených detských ilustrácií medzinárodnej výtvarnej súťaže pri príležitosti 190. výročia 
narodenia Pavla Emanuela Dobšinského a spomienke na Boženu Němcovú. 

V spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany 
 

 
Koordinátorka pódia Deti sú naše knihy  

Ľubica Kepštová, Literárne informačné centrum 
kepstova.lubica@gmail.com , tel.: 0905 946 229 
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