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PRE LES – PRE ŽIVOT
Náš región má málo lesov, nebijú nám denne do očí ako obyvateľom pod Tatrami. Les je pre nás viac-menej miestom pre výlety a oddych, zaujíma nás predovšetkým počas dovolenky a prázdnin. Tým viac nám je však vzácnejší, niekedy nás
doslova ohromí. Pripadá nám ako chrám s nekonečným stĺporadím stromov, zelenou klenbou s oknami rovno do belasého neba. Dookola obrazy s nevysloviteľnou
paletou farieb, sochy nevídaných tvarov, čo vytvorila príroda, vtáčiky, veveričky,
jelene, pavučiny s kvapkami rosy, v ktorých svietia slnečné lúče...
No nie len oči si prídu v lese na svoje, rovnako ostatné zmysly. Dlane pohládzajú jemné machové koberce. Uši sa nevedia nabaţiť vtáčieho spevu, nos vôňou
ihličia a kvetov. Jazyk si pochutnáva na čučoriedkach, jahodách, černiciach, ba
ešte sa teší na huby, čo nám štedrý les nabalil do košíkov ako výsluţku.
Pritom si ani neuvedomujeme, ţe vlastne stále ţijeme v kontakte s lesom, presnejšie s jeho čiastočkami. Uţ drevené dvere, čo nám chránia domov, pochádzajú
z lesa. Rovnako stôl, stolička, skriňa, posteľ, polička... Papier na knihu, písanku,
lodičku, čo vezie naše sny... Rámik na obraze, vareška, rúčka do kladiva, husličky,
fujarka... Vtáčia búdka, besiedka v záhrade, chata...
Napokon to najvzácnejšie, čo pre nás vytvára les: zdravý vzduch, ktorý dýchame, vďaka ktorému ţijeme.
Sme tak bytostne spojení s lesom, ţe keď horí les, jeho oheň spaľuje aj niečo
v nás. Keď víchrica vyvracia stromy, pustoší aj niečo v nás. A ak nebodaj sami
ničíme les, ničíme, zabíjame rovno seba.
Myslime na to, kamaráti, keď sa budeme cez prázdniny túlať po lesných chodníčkoch. Bude to náš skromný príspevok k Medzinárodnému roku lesov a moţno
začiatok svitania lepších časov pre les, pre ţivot.
Ţelám vám čisté lesné chodníčky!
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NAVŠTÍVILI NÁS
Sviatok svätého Valentína sme
v Kniţnici Juraja Fándlyho v Trnave oslávili so vzácnymi hosťami. Navštívili nás jubilujúca ilustrátorka Daniela Ondreičková
a spisovateľka Danuša Dragulová-Faktorová. Obe si zaspomínali na svoje spisovateľské a ilustrátorské začiatky a deťom odpovedali na ich zvedavé otázky.
Deti sa dozvedeli, ako vznikajú
knihy, časopisy aj ilustrácie samotné. Záver patril uţ tradične
autogramiáde, počas ktorej deti
dostali záloţky, ale aj časopisy
Maxík a Zvonček.
-red.-

Foto: archív KJF v Trnave
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S láskou a nehou... Pod týmto názvom
sa ukrývalo stretnutie dvoch vzácnych
hostí s deťmi zo základných škôl nielen
z Trnavy, ale aj z Opoja, Pustých Úľan
a Vinosadov. Spisovateľka a redaktorka
Danuša Dragulová–Faktorová a jubilujúci ilustrátor Jozef Cesnak sa s deťmi
podelili o svoje záţitky z detstva i zo
svojej tvorby. Jozef Cesnak deťom priamo pred očami nakreslil niekoľko krásnych obrázkov a Danuša Dragulová–
Faktorová priblíţila deťom vznik kníh aj
časopisov. Na záver deti čakala autogramiáda, počas ktorej si mohli zakúpiť
knihy a maľovanky. Naprázdno však
neodišiel nikto zo sedemdesiatich piatich
účastníkov. Pani učiteľky dostali pre
kaţdú školu od Jozefa Cesnaka jeho litoFoto: archív KJF v Trnave
grafie z knihy Staré povesti slovenské.
Okrem zaujímavého rozprávania hostí si kaţdý účastník odnášal časopisy
Maxík a Zvonček, ktoré darovalo vydavateľstvo Daxe a zároveň záloţky,
ktoré
priprav i l a
kn i ţn i ca.
- red.-

3

Čaruška

30. marca 2011 sa malí čitatelia
Kniţnice Juraja Fándlyho v Trnave
stretli so spisovateľom Jánom Beňom, ktorý im prišiel predstaviť
svoju najnovšiu kniţku Šaľo a päť
mudrlantov. Deti si pre neho pripravili vlastnoručne vyrobené kniţFoto: archív KJF v Trnave
ky. Všetky ho veľmi potešili a niektorým poradil, ako by mohli pokračovať v písaní svojich poviedok, či rozprávok. Okrem iného deťom porozprával aj o jeho stretnutí s najstarším
rozprávkarom na Slovensku, vyše deväťdesiatročným Michalom Pavlovičom z Prieval, ktorý ho inšpiroval napísať knihu rozprávok Starý husár a
nočný
Čert.
- red.-
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Z PODUJATÍ
LES UKRYTÝ V KNIHE
Projekt vyhlásilo Národné lesnícke centrum pri príleţitosti Medzinárodného roka
lesov 2011.
Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave sa
zapojila do projektu v týţdni od 1. apríla do 8. apríla 2011. Začali sme počas
medzinárodného podujatia na podporu
čítania Noc s Andersenom - v piatok 1.
apríla 2011 - večer o 18.00 hod. Mottom tohtoročnej noci bolo: Keby stromy mali ústa. Okrem rozprávok H. Ch.
Andersena sme sa venovali aj téme:
príroda a jej ochrana.
V kniţničnej záhrade pribudol ďalší
stromček – rozprávkovník. Spolu
s deť-mi ho zasadil odborník - Ing.
Michal Slávik z Lesov Smolenice.
Na všetkých troch miestach, kde sa nocovalo, sa
uskutočnilo 8 aktivít, ako boli tvorivé dielne –
maľovanie na kamene, modelovanie zo slaného
cesta, rozprávanie ako vzniká kniha, vytváranie
spoločného diela – abstrakcie na haluziach, záţitkové čítania a pod.
V hlavnej budove po zasadení stromčeka sa deťom venoval lesný pedagóg Ing. Michal Slávik,
spoločne si čítali, hrali sa, riešili úlohy.
Aktivity v rámci projektu Les ukrytý v knihe
pokračovali celý ďalší týţdeň. S deťmi základných škôl, materských škôl i špeciálnych škôl
knihovníčky pracovali v tvorivých dielňach,
v súťa-ţiach, čítali sa zaujímavé knihy, hádali
hádanky. Samozrejme, nechýbala ani hodina pod
názvom Ako vzniká kniha.
Foto: archív KJF v Trnave
Spolu sa uskutočnilo 21 podujatí s počtom
účastníkov 377 detí.
Benjamína Jakubáčová,
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ČÍTAJME SI... 2011
Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave sa uţ štvrtýkrát
prihlásila do projektu Čítajme si... Je to pokus
o prekonanie slovenského rekordu o Najpočetnejší
detský čitateľský maratón, ktorý vyhlasuje Linka
detskej istoty pri SV UNICEF.
Kaţdým rokom si získava viac a viac záujemcov
o čítanie. V tomto roku zorganizovala Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave hlasné čítanie dňa 31. 5. 2011
aţ na šiestich miestach. Čítalo sa v oddelení pre deti
v hlavnej budove, v ZŠ J. Bottu, v ZŠ K. Mahra,
v ZŠ Limbová, v ZŠ Gorkého a ZŠ Atómová ul.
Podľa propozícií rekordu knihu na čítanie vyberali
knihovníci. Tak sa v tento deň roztvorili knihy Gabriely Futovej: Poškoláci alebo Naša mama je bosorFoto: archív KJF v Trnave
ka, Jozefa Kollára: Ponpia a Piapon, Dušana Tarageľa: Rozprávky pre neposlušné deti, Jaroslavy Blaţkovej: Rozprávky z červenej
ponoţky. Deti prišli v čítaní podporiť aj herečka Divadla Jána Palárika Barbora
Bazsová a spisovateľ Ján Čápka.
Tohtoročného pokusu o celoslovenský rekord v čitateľskom maratóne ČÍTAJME SI... sa zúčastnilo
spolu 30 480 detí, čím sa prekonal
minuloročný rekord. Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave tieţ prekonala minuloročný rekord. Do čítania sa zapojilo spolu 833 detí.
Zo všetkých čítajúcich detí bolo
vyţrebovaných 30 detí, ktorých
Linka detskej istoty odmenila kniţFoto: archív KJF v Trnave
nými cenami. Medzi nimi sú aj naši
čitatelia:

MARTINA KVASNICOVÁ - oddelenie pre deti
DANIELA SLAMKOVÁ - pobočka Prednádraţie
PATRIK RACEK - pobočka Tulipán
SRDEČNE BLAHOŽELÁME!
Benjamína Jakubáčová,
Knižnica JF v Trnave
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KRÁLI SNEMOVALI
Milí detskí čitatelia,
Moţno ste sa dozvedeli
o celoslovenskom sneme
kráľov detských čitateľov,
ktorý sa konal 15. - 17. júna
2011 v Banskej Bystrici.
Ak ste o sneme nepočuli,
tak vám o ňom porozprávam.
V stredu, 15. júna, bolo
slávnostné privítanie v pobočke Verejnej kniţnice
Mikuláša Kováča v Banskej
Bystrici. Dostali sme poFoto: archív KJF v Trnave
trebné inštrukcie a vláčik
nás zaviezol do Thurzovho domu. V Thurzovom dome sme sa stretli s pánom riaditeľom a spisovateľmi Gabrielou Futovou a Romanom Bratom. Na radnicu zástupcovia
miest vloţili pamätné listiny z predchádzajúcich snemov. Odtiaľ sme išli do Matejovho
domu, kde sme mali taktieţ prehliadku a na chvíľku sme mohli nahliadnuť do histórie
mesta Banská Bystrica. Vláčik nás odviezol na návštevu všetkých pobočiek v Banskej
Bystrici. Kaţdá pobočka bola svojím spôsobom krásna. A preto sa mi páčili všetky. Na
spoločnej večeri sme sa mohli porozprávať so spisovateľmi. Večerný program sa mi
najviac páčil, pretoţe sme išli do nákupného centra Európa. Z nákupného centra Európa
sme sa presunuli na námestie, kde bolo pre nás prichystané prekvapenie. V šere noci
sme vyliezli na hodinovú veţu. Odtiaľ bol prekrásny výhľad na veľkolepé a prekrásne
mesto Banská Bystrica. V pobočke sme vyčerpaní záţitkami zaľahli do kráľovskej ríše
snov. Na druhý deň sme mali program v pamätníku SNP, kde sme sa mali predstaviť
deťom z banskobystrických škôl. Ja osobne som mala veľkú trému, ale nakoniec som to
zvládla „ľavou zadnou“. Po bohatom programe v pamätníku SNP nás autobus odviezol
na Donovaly, kde sme išli navštíviť rozprávkový svet Habakuky. Rozprávkový svet
Habakuky ma naozaj očaril. Keď som prekročila brány, deliace normálny svet a rozprávkový svet, vrátila som sa do detských čias. Kráľ rozprávkového sveta Habakuky
nás privítal a usadil nás do malého amfiteátru, aby sme si mohli pozrieť divadlo O hlúpej ţene. Potom nasledovala prehliadka a mohli sme si aj zasúťaţiť. Po rôznych disciplínách nás obliekli do šiat, ktoré nosili v stredoveku kráľovné a králi. Kráľ rozprávkového sveta Habakuky nás slávnostne korunoval. Po korunovácii sme mali slávnostnú
večeru a potom diskotéku. Na diskotéke nás učili stredoveký tanec. Po diskotéke sme
išli spať do kráľovských stanov. Ale veľa sme toho nenaspali, pretoţe prišiel šašo
z rozprávkového sveta Habakuky a začal nám spievať a hrať na gitare. Tak sa skončil
tento deň a my sme konečne mohli zaľahnúť do perín. Posledný deň sme mali prehliad-
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Foto: archív KJF v Trnave

ku bábkarského salónu v literárnom
a hudobnom múzeu. Spoznali sme typy
bábok a mohli sme si zahrať s nimi aj
krátku scénku. Na záver nás prijal banskobystrický ţupan Ladislav Topoľský. Na tomto stretnutí sme dali dokopy posolstvo snemu a ukončili toto
trojdňové snemovanie. Kaţdý kráľ alebo
kráľovná obdrţali diplomy a s úsmevom
na tvári sa pobrali do svojich kráľovstiev.
Tatiana Batalová,
Kráľovná detských čitateľov Knižnice JF v Trnave

NOC S ANDERSENOM
Viete, čím bol výnimočný dátum
1. apríl 2011? No predsa Nocou
s Andersenom!
My, deti zo Základnej školy na
Gorkého ulici a tieţ návštevníci
pobočky Tulipán, sme sa nevedeli
dočkať tohto dátumu, pretoţe sme
vedeli, ţe sa je na čo tešiť. Maľovalo sa na kamene, modelovali
sme z cesta, pátrali po tajomnom
odkaze prírody, obliekali sme
konáre do farebných šiat. To však
uţ k nám zavítal sám pán Ander- Foto: archív KJF v Trnave
sen. Jeho zjav a rozprávanie nás
prenieslo do ďalekého Dánska. Potom nastal čas na bláznivé hry a uţ tu bola polnoc.
Na opustenom školskom dvore sme vypustili lampióny šťastia. No, krása! Cestou do
budovy nás pán školník poriadne nastrašil. Celá škola sa otriasala naším vreskom. Ten
vystriedal smiech z dramatizácie rozprávok, ktorú si pripravili samy deti. Plní záţitkov
sme zaspávali nadránom, sprevádzaní nočným čítaním rozprávok (nočníčkom), ktorým
nás učičíkala naša pani knihovníčka. Ajajaj, veď my sme takmer zabudli povedať, ţe sa
aj jedlo! Na večeru sme mali pizzu, ráno nás čakali na stoloch výborné koláče, čo napiekli tety kuchárky. A viete, na čo sa najviac tešíme? No, predsa na tretiu Noc s Andersenom.
Vaši kamaráti andersenovníci z Tulipánu
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Z TVORIVEJ DIELNE
Trieda
Naša trieda veľká je,
rozum z hlavy nezmyje.
Stoličiek a stolov veľa.
„Potkol si sa?“ To je bieda!
Koberec a počítač,
nechce sa mi počítať.
Ja by som si radšej čítal
a o dedkovi písal.
V peračníkoch máme perá,
prečítať sa slovo nedá.
Prepáčte uţ musím ísť,
pokúsim sa znovu prísť.
Marek Orlický

Simona Machová,
ZŠ K. Mahra 11, 10 rokov

V cirkuse
V cirkuse mám kamarátov
opice aj levov.
Klauni tam sú, vymýšľajú,
na hrazdách sa pekne hrajú.
Trpaslík sa s nimi hral.
Veľa vecí vyskúšal.
Maţoretky vystúpili,
diváci im pri tom pili.
Ľudia si tam pofotili
svoje ratolesti,
potom mohli odísť domov
v kľude, bez starostí.

Daniela Psotová

Lea Róková,
ZŠ K. Mahra 11, 10 rokov
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Mojej mame
Sníva sa mi kaţdý deň,
jeden a ten istý sen.
Ja vidím jej krásnu tvár,
hoc len chvíľu, sekúnd pár.

Je to ona, moja mama,
je mi veľmi dobre známa.
Kaţdý deň ju vidím doma,
stará sa o mňa a o môjho brata Toma.

Ona stále upratuje,
pri tom si vţdy potancuje.
Mamička je zlato naše,
narobí nám veľa kaše.
Lea Róková,
ZŠ K. Mahra 11, 10 rokov

S. Pavlíková

Knižnica mojich snov
Kamarátom na pobočke Tulipán
sa síce ich knižnica veľmi páči,
ale takto snívajú o tom, ako by
mala vyzerať knižnica.
Kniţnica mojich snov by mala byť
podľa mňa kúzelná a záhadná, no
nie naozaj kúzelná. Taká kúzelná,
keď by sme sa pozreli do kniţiek,
prečítali by sme si pár viet či strán,
to isté by sa nám prihodilo. Bolo by
to dobré pre mňa a pre ostatných
Kristián Nemček
čitateľov moţno tieţ.
V kniţnici mojich snov sa ja i deti pekne hráme, no vlastne to je obyčajná kniţnica.
To pravé kúzlo je v kniţkách, ktoré čítame a rozprávame sa o nich, čo sme prečítali
z kniţky či časopisu. V kniţnici sa ukľudním a upokojím a tieţ uvoľním. Je tam
pohoda. Podľa mňa takéto čaro kniţiek je v kniţnici mojich snov.
Bianka Pompová,
ZŠ Gorkého 21, 10 rokov
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Kniţnica mojich snov by mala byť takáto.
Určite by tam mala byť futbalová bránka
s brankárom. Aby sme si s kamarátmi počas
čítania mohli trochu zakopať. Mohol by tam
byť aj tobogan a futbalové knihy. Chcel by
som tam mať aj robota, ktorý by nám pomáhal
s vyberaním kníh. Bolo by dobre, keby tam
bola vírivka. A aby tam boli počítače a psp
a playstation 3. Bola by sranda, keby tam bol
šašo a cirkus, ktorý by zabával všetky deti, ale
aj dospelých. Chcel by som tam mať veľa, ale
veľa kníh o počítačových hrách. Bodlo by,
keby tam bola reštaurácia a obsluhovali nás
hráči FC Barcelony, Realu Madrid a iných
týmov. A chcel by som, aby nás zabával Messi. Takáto je kniţnica mojich snov.
Alexej Antal,
ZŠ Gorkého 21, 10 rokov

Filip Oboril

Kniţnica podľa mojich
predstáv by mala vyzerať:
počítače, roboti, ktorým povieš, akú knihu chceš a oni
ti ju prinesú, hry na počítači, hračky, knihy, filmy.
Kniţnica by mala byť veľmi veľká, aby sa tam zmestili všetky knihy napríklad:
komédie, rozprávky, romány, horory, detektívky, atlasy, hádanky, poézie aj povesti. A mala by tam byť aj
wifina a spoločenské hry
napríklad: Človeče nehnevaj sa, Monopoly, Scrabble,
Investor, Stolný hokej, Stolný futbal, Twister... V našej
kniţnici sa organizujú rôzne
akcie, napr. Noc s Andersenom, Čitateľský maratón,
besedy s tetami a ujami
spisovateľmi. Bolo by dobre, keby takéto akcie mali
vo všetkých kniţniciach.
Hračky by som tam tieţ dal
(pre najmenšie deti), mali
by byť napríklad: kocky,
lego, autíčka, macíkov.
Kniţnica mojich snov by
mala vyzerať takto.

Ja by som si predstavovala kniţnicu mojich
Filip Oboril,
snov takto: Bola by to jedna veliká hala ako
ZŠ Gorkého 21, 10 rokov
napríklad škola. V prvej miestnosti by boli
velikánske kúpaliská s toboganmi, šmykľavkami a pri tom by sa dalo čítať knihy, ktoré by
boli také, ţe by neboli mokré. Mali by ako keby nepremokavý obal. V ďalšej hale
by bolo strašne veľa prístrojov. V prvom by boli rozprávky, v druhom poviedky a
v ďalších básne, či rôzne príbehy. A tak by sme si ich zobrali, ţe by sme stlačili na
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malom prístroji tlačidlo
s číslom od jedna do sto
a spadol by nám vytúţený
časopis, alebo čo si vyberieme. Tu by sme čítali knihy
tak, ţe by sme si sadli pri
čítaní do masáţneho kresla.
V treťom pavilóne by sme
mohli robiť, čo by nám len
napadlo. Napríklad dievčatá
by hrali volejbal, vybíjanú
a rôzne hry. Chlapci by zas
hrali futbal, basketbal a iné
hry. V štvrtom pavilóne by
L. Péchyová
sme si na zázračnú tabuľu
napísali vymyslený príbeh, báseň, poviedku a stlačilo by sa zázračné tlačidlo a mali
by sme vlastnú knihu. Na tú zázračnú tabuľu by sme si aj podľa príbehu vymysleli aj ilustráciu. A takto si ja predstavujem kniţnicu mojich snov.
Sabína Pavlíková,
ZŠ Gorkého 21, 10 rokov

Krtko a medvede
Prišla jar. Krtkovi sa pod zemou nepáčilo. Nuţ sa rozhodol ísť na výlet. Prehodil batoh
a uţ ho nebolo.
Nadišlo poludnie a krtkovi začali hrať v brušku muzikanti. Tak si dal svoj koláč, ktorý
tam zostal z minulého výletu. A povedal si, ţe zaţenie hlad týmto koláčom a vodou.
Ale netušil, ţe ho sleduje medvedia rodinka.
„Héééj, daj aj nám!“ ozval sa medveď. Krtko sa chlpáčov veľmi zľakol, pustil koláč
a veľmi rýchlo zutekal. Kým krtko utekal, hneď sa vrhli na voňavý koláč, ktorý bol
zakrátko fuč. Krtko po dlhom behu klesol pod strom, jeho bruško bolo veľmi hladné.
Pribehla myška a skríkla: „Všetko zjedli a nič ti nenechali!“
Medvedica začula plač. Bol to malý krtko. Medvedej rodinke to prišlo ľúto. Oznámili
mu, ţe neďaleko je jazierko, v ktorom môţu uloviť rybu. Krtko súhlasil a pobral sa
s nimi. Tatko medveď skočil do jazierka a podal krtkovi rybu. Keďţe krtko ryby neľúbil, tak hodil rybu naspäť do jazierka. Neďaleko zbadali zopár lesných jahôd a pár vyschnutých dáţďoviek.
Boleli ho oči, nohy i brucho od hladu. Ešteţe prišiel včas na to, kde je jeho domov.
Fatima Zemanová,
ZŠ K. Mahra 11, 10 rokov
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DOPLŇOVAČKA
Ak vylúštite tajničku, dozviete sa názov krásneho podujatia,
ktoré pre deti pripravila Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
1. Haluz 2. Rastie v lese 3. Zviera v ZOO 4. Svieti na oblohe. 5. Dopravný prostriedok 6. Naša krajina 7. Predmet v škole 8. Deň v týţdni 9. Nádhera 10. Súrodenec 11. Píšeme ním 12. Kovové i papierové platidlá 13. Obúvame si ich 14. Malé
zvieratko
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Deti zo ZŠ Atómová 1
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PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2011 - 19. ROČNÍK

Téma: Snívam svoj sen, čím budem, keď vyrastiem!
6. 7.

Chráňme spolu lesy
Slávnostné otvorenie. Hosť: Michal Slávik

13. 7. Kreslím si a maľujem, obrázok vám venujem
Hosť: ilustrátorka a grafička Oksana Lukomska
20. 7. Toč sa, toč, hrnčiarsky kolotoč alebo z čoho pijem kakavko?
Hosť: hrnčiar Róbert Šťastný
27. 7. Keď sme v núdzi, nie sme sami, pomôžu nám záchranári
Hostia: záchranári z Rescues Slovakia so svojimi štvornohými kolegami
3. 8.

Na svoj život pozor daj, s ohňom sa nezahrávaj!
Hostia: príslušníci Hasičského zboru Trnava

10. 8. Chránia nás i naše mamy, veď sú správnymi policajtami
Hostia: príslušníci Mestskej polície Trnava
17. 8. Kniha z neba nepadá, píše sa a prekladá...
Hostia: spisovateľka Andrea Gregušová
a redaktorka vydavateľstva Slovart Zuzana Šeršeňová
24. 8. Spievaže si, spievaj, spevavé stvorenie...
Súťaţ v speve. Hosť: Dominika Mirgová
31. 8. Superdeti v Superklube
Slávnostné vyhodnotenie najaktívnejších
superklubákov.
Hosť: filatelista Ján Mička

Každú stredu o 10.00 hod.
Vstup na platný čitateľský preukaz
Podujatie sa koná s finančnou podporou
mesta Trnava
14
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VÝPOŽIČNÝ ČAS
počas letných mesiacov júl – august 2011
oddelenie pre deti
Rázusova ul. 1, 2. poschodie

pondelok
utorok – piatok

8:00 - 18:00
8:00 - 16:00

Deti do 15 rokov zápis zdarma

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Rázusova 1
918 20 Trnava
Telefón/fax: 033/55 11 782
Zákaznícka linka: 033/55 13 896
El. adresa: kniznica@kniznicatrnava.sk
www.kniznicatrnava.sk
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