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1. ÚVOD

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti je kultúrna inštitúcia s celoslovenskou a medzinárod-
nou pôsobnosťou, ktorá sa zameriava na rozvíjanie a šírenie umeleckej tvorby v bohatom spektre 
druhov a žánrov určenej všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže.

Východiskom pre vypracovanie projektu je zriaďovacia listina vymedzujúca poslanie a rozsah 
pôsobnosti BIBIANY, akceptovanie príslušnej legislatívy, ale i štúdium a prax v oblasti kultúry, 
najmä knižnej, manažmentu a vzdelávania. Na základe poslania BIBIANY, ktoré je uvedené 
v zriaďovacej listine, projekt na skvalitnenie fungovania tejto inštitúcie som postavila na kľúčových 
bodoch, ktoré v projekte postupne rozviniem.

2. ANALÝZA VÝCHODISKOVEJ SITUÁCIE

SILNÉ STRÁNKY
medzinárodná pôsobnosť a nadnárodná spolupráca 
BIB - renomované podujatie s dlhoročnou tradíciou, vnímané verejnosťou
BAB - veľký potenciál zaujímavo napĺňať online priestor, atraktívnosť audiovizuálneho formátu pre širokú 
verejnosť
kvalitná ponuka interaktívnych výstav, programov najmä pre mladšie deti
archivácia významného kultúrneho dedičstva
interakcia s detským (i dospelým) návštevníkom a návštevníčkou v online priestore
dlhoročné skúsenosti inštitúcie s organizovaním kultúrnych podujatí
podpora a úzka spolupráca so zriaďovateľom inštitúcie 

SLABÉ STRÁNKY
nedostatočná prepojenosť a rozličná úroveň v komunikácii a prezentácii jednotlivých sekcií
nerovnomerné zastrešenie všetkých vekových skupín detí
rezervy v oblasti online marketingu - web stránka organizácie, sociálne siete
nesystémovosť v budovaní online priestoru, vrátane nejednotnej vizuálnej identity
rezervy v personálnom zastrešení priebehu výstav a podujatí
nedostatok finančných prostriedkov a málo reálneho sponzoringu

OHROZENIA
nedostatočné vnímanie potrieb, tém a záujmov starších detí
nevyužitie edukatívneho potenciálu rôznych produkcií v kontexte formovania verejnej zodpovednosti, kritického 
myslenia, citlivej komunikácii ... a pod.
ohrozenie úrovne medzinárodných prezentácií nedostatočnou kvalitou sprievodných služieb
neprogramová starostlivosť či integrácia znevýhodnených či slovensky nehovoriacich detí ohrozuje 
medzinárodný potenciál inštitúcie, ambíciu nadnárodného vnímania verejnosťou
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PRÍLEŽITOSTI
postupné rozširovanie možností pre získanie finančných zdrojov 
(EÚ a domáce dotačné systémy, asignácia 2 %, sponzoring, darcovia,...)
dostatok diváckeho záujmu a potenciálnej pozornosti detského publika každého veku vo vzťahu ku inštitúcii 
(online, offline)
postupné zvyšovanie profesionálnej úrovne porovnateľnej so súčasnými zahraničnými štandardami 
formovanie nadnárodnej vibrácie inštitúcie
upevňovanie postavenia rešpektovanej umeleckej inštitúcie 
budovanie kvalitného neformálneho vzdelávania mladej generácie 

3. CIELE PROJEKTU

Základný zámer projektu a predchádzajúca analýza východiskovej situácie je 
podkladom pre definovanie čiastkových cieľov projektu:

 1.   ZATRAKTÍVNENIE A SKVALITNENIE PÔSOBENIA BIBIANY
  a) ONLINE A OFFLINE.
   b) PRÁCA S DEŤMI. VZDELÁVANIE.
    c) NADNÁRODNOSŤ. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE. OTVORENOSŤ. 
 
 2.   VYUŽITIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV V INŠTITÚCII

 3.   ZEFEKTÍVNENIE ČINNOSTI BIBIANY

 1.   ZATRAKTÍVNENIE A SKVALITNENIE PÔSOBENIA BIBIANY

  a) ONLINE A OFFLINE. 
Súčasná moderná inštitúcia by mala svoju pôsobnosť a poslanie porovnateľne rozvíjať v dvoch svetoch: 
v reálnom a online. Je to nielen udržateľným riešením počas pandémie, či iných neprajných scenárov, 
ale najmä svet bez otváracích hodín a vzdialeností. Dosah inštitúcie sa tak znásobuje a vyložená náma-
ha zefektívňuje. BIBIANA je primárne inštitúcia pre deti, samostatná interaktívna a hravá platforma 
budovaná s týmto vedomím, by bola veľkým prínosom.

DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE
   Rôzne projekcie, počítačová grafika, spolupráca s programátormi je už bežnou súčasťou umeleckého 
jazyka. Deti viac komunikujú cez sociálne siete ako osobne. Knihy sa vydávajú v rôznych elektronických 
formátoch, textových (palmknihy, audioknihy) aj obrázkových (kubo.sk). 
Médium sa vyvíja, preto moderná inštitúcia má ambíciu udávať alebo mapovať trendy aj v tejto oblasti, 
učiť svojich návštevníkov/ návštevníčky technológie rozumne využívať. Nové média vzbudzujú záujem 
deti, možno o to ľahšie je im podsunúť kvalitné obsahy. 

WEB - VIZITKA A VSTUP DO BIBIANY. VIZUÁLNA IDENTITA
   Vizuál a funkčnosť web stránky je vstupnou bránou do inštitúcie, dokonca aj fyzickej návšteve pred-
chádza klik o otváracích hodinách a aktuálnom obsahu. Hoci oceňujem snahu o interaktívne príspevky 
(Grand prix cubes, hravé prezentácie autorov) a tiež aktivitu na rôznych sociálnych médiách, súčasná 
web stránka pôsobí nekompaktne kvalitou i vizuálne.



 
NEDOSTATKY

štruktúra webu kopíruje štruktúru organizácie, čo je pre užívateľa/užívateľku nepodstatné a komplikované,
veľká kvalitatívna, formálna a komunikačná nesúrodosť medzi rôznymi sekciami,
mnoho neaktívnych miest.

RIEŠENIE
nová, moderná web stránka, ktorá viac kopíruje potreby cieľových skupiny ako štruktúru inštitúcie
samostatná, resp. aj dieťaťom ľahko dohľadateľná doména so „živým obsahom“ (hry, knižné tipy, 
návody, interaktívne hry, animované ilustrácie, súťaže... a pod.),
prepojenie obsahov naprieč sekciami uľahčí virtuálnemu návštevníkovi/návštevníčke návštevu online
BIBIANY, obsahy sa obohatia, sprehľadnia. Pri správnej koordinácii sekcií zefektívnia prácu všetkým, 
ktorí sa starajú o online obsah.

HODNOTENIE
virtuálna návštevnosť: registrácia návštevníkov, počet pozretí, zapájanie sa do interaktívnych 
príspevkov
atraktivita webu - komentáre, hodnotenia.
 

PRÍNOS
posilnenie vizuálnej identity a značky BIBIANA,
udržateľnosť a funkčnosť inštitúcie v čase pandémie a iných fyzických obmedzení: non-stop funkčná BIBIANA,
väčšia informovanosť o aktivitách a dianí naprieč inštitúciou, zefektívnenie projektov, 
niekoľkonásobné rozšírenie pôsobnosti,
sprostredkovanie umenia deťom cez rôzne technológie, čo má potenciál rozšíriť klientelu i o staršie deti,
výchova detí k vnímaniu rôznych umeleckých prejavoch aj pomocou technológii.

ARCHÍV 
(Priamy súvis so Stratégiou rozvoja kultúry SR, sekcia 2: Zachovanie a sprístupnenie kultúrneho 
dedičstva)
Nakoľko z pochopiteľných dôvodov knižnica BIBIANY požičiava knihy na prezenčné čítanie, väčší 
potenciál pre širšie využitie vidím v archivácii pre odborné či pedagogické účely (archív slovenských 
ilustrátorov, ocenených diel BIB a BAB a pod.) Kvalitne spracované a dostupné archívy sú trezorom 
každej knižnice či inštitúcie. Prehľadné spracovanie, ľahká manipulácia a dostupnosť verejnosti online 
dáva archívom v dnešnej dobe nový rozmer a užitočnosť. 

NEDOSTATKY
nekvalitné obrázky,
horšia orientácia.

RIEŠENIE
technicky modernejšie a užívateľsky priateľskejšie riešenie (najmä archív obrázkov). 

HODNOTENIE
návštevnosť archívu.

PRÍNOS
verejne dostupná dokumentácia pre študijné, odborné a iné účely,
dohľadateľná, spracovaná a zdokumentovaná história činnosti.  
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  b) PRÁCA S DEŤMI. VZDELÁVANIE. 
(Priamy súvis so Stratégiou rozvoja kultúry SR, sekcia 1: Formovanie kultúrnych potrieb a dopytu 
po kultúre výchovou a vzdelávaním)

FORMOVANIE. KRITICKÉ MYSLENIE. DIALÓG. VECI VEREJNÉ. 
Neformálna výchova rôznych podôb dnes čiastočne supluje systémové zlyhania školstva. 
V inštitúcii, ktorá má poslanie „vychovávať deti umením a k umeniu“ je rovnakou výzvou ako poskyt-
nutie kvalitného umeleckého zážitku aj poskytnutie jeho spracovania a analýzy. Od interaktívnych 
a empirických zážitkov až po kultivovanie komunikácie, umenie argumentácie. Umenie je ideálna 
parketa, kde učiť deti k zodpovednosti vo veciach verejných. Angažovanosť súčasného umenia je ideál-
na platforma pre konfrontáciu vlastných a tolerovanie iných názorov, rozvíjanie kritického myslenia, 
chápanie a akceptovanie inakosti. Formovanie týchto mäkkých zručnosti vedené odborníkmi (lektori, 
mediátori, umelci a iní), by mali byť súčasťou všetkých aktivít. Výzvou je najmä práca so staršími deťmi 
a tínedžermi, ktoré už majú vlastný názor na svet a málokde ho majú možnosť konfrontovať efektívne. 

PROSTREDIE. HRA. VEREJNÝ PRIESTOR. PARTICIPÁCIA.
Súčasná verejná inštitúcia by mala byť nielen galériou či miesto podujatí, ale i kultivovaný inšpiratívny 
a bezpečný priestor pre mladých introvertov aj extrovertov. Dopriať návštevníkom i návštevníčkam 
priestor na vlastné aktivity, hru či relax. Vytvoriť k tomu čo najväčší užívateľský komfort a adekvátne 
služby. Osvojenie si verejného priestoru istou cieľovou skupinou považujem za úspech a tiež za 
štartovaciu čiaru pre procesy a projekty participácie.
 
OCEŇUJEM

presahy do rôznych umeleckých disciplín,
kvalitu (obsah i forma) výstav pre menšie deti.
nápaditosť a hravosť pri pretváraní priestorov.

 
NEDOSTATKY

prevaha aktivít a programu pre menšie deti,
slabé zastúpenie aktivít, prístupu, tém pre tínedžerov a väčšie deti,
verejnosťou nie veľmi pozitívne vnímanie servisu a personálneho zastúpenia počas výstav. 

 
RIEŠENIE 

vzdelávanie personálu,
poskytnúť plnohodnotný zážitok zahraničným návštevníkom a návštevníčkam nehovoriacim po slovensky, 
ktorých najmä v Bratislave nie je málo, 
pracovať intenzívnejšie so staršími deťmi a tínedžermi s vlastným názorom, čo môže byť práve 
kategória pre kvalitné participatívne projekty,
byť pripravený na návštevu znevýhodnených či integrovaných deti, ktoré sú súčasťou už takmer 
každej triedy (ľahké poruchy autistického spektra, ADHD, dyslexia, dysgrafia pod.).

HODNOTENIE
návštevnosť,
návštevnosť starších detí,
spätné reakcie/komentáre (sociálne siete a pod.),
schopnosť postarať sa o neštandardnými návštevami.

 
PRÍNOS

formovania mäkkých schopností detí umeniu a umením, čím sa umenie navždy stáva prirodzená súčasť 
v ich živote,
angažovaným umením si deti tvoria názor a vzťah k veciam verejným,
otvorenosť inštitúcie,
skvalitnenie služieb.
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  c) NADNÁRODNOSŤ. CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE. OTVORENOSŤ. 
(Priamy súvis so Stratégiou rozvoja kultúry, sekcia 7: Kultúra ako spolutvorca obrazu štátu v zahraničí 
a sekciou 3 Systematická podpora slovenskej umeleckej tvorby)

Medzinárodné pôsobenie, etablované zahraničné kontakty a spracovanie „čo sa deje vo svete“ je obsah, 
ktorý je cennou devízou BIBIANY a dáva inštitúcii medzinárodný kredit. Prinášať na Slovensko 
systematické a prehľadné spracovanie zahraničných trendov je  atraktívny zdroj informácií pre odbornú 
obec a partnerov. Oceňujem projekty zamerané na neformálne celoživotné vzdelávanie pre 
pedagógov, odborníkov, rodičov formou konferencií, školení, náučných príspevkov, odporúčaní a pod. 

BIBIANA je etablovaná inštitúcia s medzinárodným pôsobením. Dramaturgovia a dramaturgičky, 
programoví riaditelia a iní profesionáli komunikujú a spolupracujú so širokým spektrom externistov 
na Slovensku aj v zahraničí. 

Transparentné otvorené výzvy k spolupráci z externého prostredia (nezávislá kultúra,  etablované 
inštitúcie) prinášajú umeleckú kvalitu, aktuálnosť, pluralitu vyjadrení, neustály progres a dynamiku.  

NEDOSTATKY
rezervy v propagácií aktivít medzinárodného charakteru na Slovensku,
nedostatočné verejné povedomie o úspechoch slovenských umelcov a umelkýň v zahraničí, promovanie.

RIEŠENIE
neustále rozvíjanie spoluprác na Slovensku i v zahraničí, 
väčšia mediálna podpora a propagácia našich úspechov za hranicami SR.

HODNOTENIE
množstvo nových partnerov zo Slovenska i zahraničia,
úspechy výstav a podujatí v spolupráci s externými partnermi zo Slovenska i zahraničia (vnímanie širokej 
i odbornej verejnosti, mediálna reakcia).

PRÍNOS
podpora domácej tvorby a jej prezentácia v zahraničí,
mapovanie sprístupňovanie nových umeleckých trendov zo zahraničia,
medzinárodný kredit podujatí a sieťovanie v zahraničí.

  2.    VYUŽITIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV V INŠTITÚCII

Personálne obsadenie úzko súvisí s efektívnym fungovaním a hospodárením inštitúcie, ale aj zásadne 
určuje kvalitu služieb či obsahu. Má priamy dopad na vnímanie  BIBIANY verejnosťou. 
Monitoring efektívneho využívania ľudských zdrojov a pracovného času nastoľuje úlohy a riešenia: 

a) vypracovanie jasného systému merateľných kritérií hodnotenia pracovného výkonu a využívania pra-
covného času (hodnotenie činnosti zamestnanca/raz ročne alebo priebežne pri projektových úlohách, 
osobné rozhovory so zamestnancami/priebežne, evidencia a kontrola dochádzky/priebežne),

b) získanie finančných zdrojov ako motivačného nástroja efektivity a zodpovednosti v pracovnom 
výkone (spolupráca so zriaďovateľom, zisk z komerčných aktivít) – osobný príplatok, odmena,
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c) analýza, selekcia a prehodnotenie nákladovosti poskytovaných služieb (efektívne využitie 
pracovnej sily – prehodnotenie obsahu pracovných zmlúv, vyšší podiel DOVP, DOVPČ),
 
d) práca s dobrovoľníkmi, študentami,

e) transparentná komunikácia naprieč inštitúciou, aby všetci zamestnanci boli informovaní nielen 
o rozhodnutiach, ale aj kontexte a dôvodoch rozhodnutia, jasne komunikované kompetencie 
a zodpovednosti, dôsledná spätná väzba a priebežné vyhodnocovanie úloh,

f) aktívna participácia a komunikácia pri formulovaní dlhodobých i krátkodobých cieľov  
a kreatívnych výziev,

g) motivácia zamestnancov – adekvátne rozdelenie úloh a výziev, finančná odmena, regulovaná 
pohyblivosť pracovnej doby.

 3.   ZEFEKTÍVNENIE ČINNOSTI BIBIANY

V rámci rozpočtového modelu financovania, transparentnosti a efektívneho hospodárenia navrhu-
jem orientáciu na viaczdrojové financovanie. Na základe rozšírenia, zatraktívnenia a vysokej kvality 
ponúkaných služieb zvýšiť objem zdrojov získaných vlastnou odbornou, projektovou a komerčnou 
činnosťou:
 
a) dotácie a granty – zvýšiť podiel podaných projektov a objem žiadaných prostriedkov,

b) založenie OZ výhradne podporujúce projektovú činnosť BIBIANY,

c) krátkodobý prenájom priestorov na komerčné účely (v súlade s hodnotami BIBIANY),

d) podnikateľský sponzoring, donorstvo,

e) klubové, registračné, prezentačné a iné druhy poplatkov (súvisiace s vyvíjajúcou sa ponukou aktivít),

f) konzultačné a výchovno-vzdelávacie aktivity (nad štandardom aktivít pre verejnosť).

  
4. ZÁVER

Naplnenie základného zámeru a čiastkových cieľov projektu prinesie už viackrát v texte spomínané 
zefektívnenie a zatraktívnenie činnosti a výstupov Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA.
Popri zachovaní základného poslania a funkcií organizácie projekt akceptuje a do svojho obsahu 
zakomponováva aj Stratégiu rozvoja kultúry MK SR a tiež nové  trendy a zmeny vo vnímaní kultúrnej 
identity. Takto reformovaná inštitúcia BIBIANA sa môže  stať alternatívou detskej kultúrnej inštitúcie 
budúcnosti.
  
Predložený projekt sa snaží o komplexné zadefinovanie úloh a riešení, ktoré sú závislé od viacerých 
faktorov. Medzi ne patrí napríklad kvalitný a kreatívny vrcholový manažment, chuť zamestnancov pra-
covať, zvyšovať si svoju odbornosť. V neposlednom rade je nezanedbateľná aj lojalita smerom k svojmu 
zamestnávateľovi, ktorá v spojení so správne zvolenou motiváciou prinesie výsledky v kvalitne 
a zodpovedne odvedenej práci.


