Čaruška

Preţil som uţ veľa Vianoc, keby som mal vyjadriť ich počet kríţikmi na papieri, bolela by ma
z toho ruka. Matematiku však prenechám učiteľom. Radšej sa pokúsim zhrnúť svoje vianočné
skúsenosti do jednej vety. Znie takto:
ČAS VIANOC - ČAS TAJOMSTIEV
U nás zapína vianočné hodiny vianočný kaktus. Skromná rastlina, lístok vedľa lístka, celý rok
teší oči zelenou farbou nádeje, a zrazu vystrčí
z lístkov drobné púčiky. Kde má ukrytý kalendár je tajomstvo číslo jedna.
Pohľad na púčiky nám brnkne na vianočné struny a zmocní sa nás vianočná nálada. Darčeky, darčeky... Ako omámení vezmeme nákupné tašky a hybaj do obchodov! Na ţiadneho blízkeho nesmieme zabudnúť.
Ani na zvieratká, svojich miláčikov. Najradšej by sme vykúpili všetko
a obdarili celý svet. Sila, ktorá nás núti takto konať, je tajomstvo číslo
dve.
Potom tajomstvo, kam darčeky ukryjeme. A kde sú skryté balíčky pre
nás? A čo je v nich?
A tajomstvá pre najmenších: Kto priniesol darčeky pod stromček?
A kedy? Ako?...
Napokon tajomstvo, prečo máme radi tajomstvá.
Keď sa so svojimi blízkymi stretneme pri vianočnom stromčeku
a budeme tajomstvá odkrývať, vianočný kaktus bude uţ v plnej kráse
a jeho kvety – zvončeky nám budú tajomne zvoniť. Moţno sa nám pritom pošťastí odhaliť aj najväčšie tajomstvo: Prečo sú Vianoce sviatky
lásky?
Ţelám vám, kamaráti, aby ste si našli pod stromčekom veľa tajomstiev darčekov a aby ste aj vy mali koho obdarovať.
Váš
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Milí mladí priatelia, priaznivci kniţnice a čitatelia Čarušky,
moţno aj vy patríte medzi tých mladých čitateľov, ktorí našu kniţnicu navštevujú
nielen preto, aby si poţičali zaujímavé kniţky, ale s chuťou sa zúčastňujú zábavných a zároveň poučných kniţničných podujatí. Aj v tomto roku sme ich mali veľké mnoţstvo, či uţ v našej hlavnej budove v centre mesta, alebo v sídliskových
pobočkách kniţnice. Niektoré z týchto podujatí boli nové, iné sa uţ zopakovali
niekoľkokrát a z roka na rok sa tešia väčšej obľube. O tých najúspešnejších sme
tých, ktorí sa ich nezúčastnili, informovali aj na stránkach Čarušky.
Aj na budúci rok máme pre vás pripravených mnoho podujatí. Takţe, na čo sa
môţeme spoločne tešiť?
Najprv snáď spomeniem Deň ľudovej rozprávky, ktorého tretí ročník oslávime v marci podujatím s názvom Hľadá sa Dobšinský. Toto objavovanie múdrosti
v knihách, ktoré máme v našich domácnostiach, malo v minulých dvoch ročníkoch
úspech nielen v Trnave, ale aj v iných mestách na celom Slovensku. V zatiaľ poslednom ročníku sa do pátrania po rozprávkových knihách v našom meste zapojilo
115 čitateľov so 164 knihami, moţno ţe tentoraz to bude ešte viac.
Rozprávková bude i Noc s Andersenom, ktorá bude v našej kniţnici v hlavnej
budove a zároveň v sídliskovej pobočke Vodáreň v noci z 26. na 27. marca 2010.
Toto kaţdoročné podujatie pre deti do 15 rokov sa bude konať pri príleţitosti Medzinárodného dňa detskej knihy a 205. výročia narodenia H. Ch. Andersena. Nočnými hosťom kniţnice bude výtvarníčka a ilustrátorka Oksana Lukomska, spisovatelia Ján Čápka a Jozef Zrnek a herec Branislav Bajus.
Úradujúce Kráľovné čitateľov Kniţnice Juraja Fándlyho v Trnave Zuzka Urgošíková a Dominika Uhlíková nám vyrástli z detských kniţiek. Svoje poslanie si
plnili s kráľovským rozhľadom, dnes sa z nich stali dobrovoľné pomocníčky v oddelení pre deti. Nastal čas zvoliť si nového Kráľa čitateľov. Môţeš byť ním aj Ty,
ak budeš mať oči otvorené pri osobnej návšteve kniţnice a budeš sledovať aj novinky na webovskej stránke našej kniţnice. Súťaţ a semifinálové kolá sa uskutočnia v našej kniţnici v priebehu druhého školského polroka. V júni uţ nový Kráľ
detských čitateľov KJF v Trnave bude plniť svoju misiu na Celoslovenskom sneme
Kráľov detských čitateľov 2010.
Aj v roku 2010 uskutočníme cyklus podujatí, ktorého cieľom je priblíţiť deťom
kniţnú tvorbu ţijúcich jubilujúcich spisovateľov a ilustrátorov s názvom Kniha
a ešte trochu viac. Pozvaní budú títo jubilujúci autori píšuci a tvoriaci pre deti:
Miroslav Cipár (január), Ondrej Nagaj (február), Ján Navrátil (máj), Ján Uličiansky
(október), Daniel Hevier (december).
Uskutoční sa aj obľúbený Prázdninový superklub, ktorý v lete navštevujú nielen
tí, čo bývajú v Trnave a okolí, ale aj deti, ktoré tu trávia prázdniny. Téma budúcoročného, uţ 18. ročníka, je: Spoznaj svojich susedov alebo aj za hranicami ţijú
deti ako ja.
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Stretávať sa budeme kaţdú stredu v júli a auguste v dopoludňajších hodinách,
v kniţničnej záhrade, alebo v herni. Keďţe téma Superklubu v roku 2009 sa zamerala na poznávanie krás a osobností Slovenska, nasledujúci bude zameraný na zoznámenie sa s tvorbou pre deti a so ţivotom v okolitých krajinách. Kniţnicu navštívia tvorcovia kníh pre deti z Ukrajiny, Čiech, Rakúska, či Poľska. Nebude chýbať
súťaţ v speve slovenských a zahraničných pesničiek a tieţ poznávacie hry a súťaţe
pre všetkých. Ako vţdy, aj tentoraz bude v závere leta slávnostné vyhodnotenie
najaktívnejších „superklubákov“.
Pre predškolákov sme pripravili uţ 6. ročník stretnutí pre najmenších čitateľov
a ich mamičky s názvom Maličkí a mamičky. Uskutočnia sa tri stretnutia v termínoch marec, máj, december.
Pre súťaţivé typy sme pripravili Písomné literárne súťaţe pre deti
o jubilujúcich autoroch: V čarovnej ríši rozprávok Jána Navrátila (apríl - máj),
Podivuhodné putovanie s Jánom Uličianskym (september - október), V rozprávkovom svete Daniela Heviera (november - december).
Záver roka bude patriť Adventu v kniţnici. Budú to Adventné stretnutia pre
deti, počas ktorých si môţu vyrobiť vianočné pozdravy, vianočné darčeky
a súťaţnou formou sa dozvedieť viac o zvykoch a tradíciách našich predkov, koncerty a to všetko spojené s čítaním o najkrajších sviatkoch roka. Tieto tvorivé dielne sa uţ tradične konajú v oddelení pre deti v hlavnej budove a v priestoroch hudobného oddelenia na Ulici
M. Schneidra-Trnavského.
Verím, ţe sa na podujatiach,
ktoré pre vás kniţnica pripravila,
dobre zabavíte, ale niečo nové
i naučíte. Ak máte kamarátov, ktorí
k nám ešte nechodia, pokojne ich
k nám pozvite.
Ţelám vám všetkým úspešný
a pekný rok 2010 a veľa pozitívnych záţitkov v našej kniţnici.
Lívia Koleková,
riaditeľka KJF v Trnave
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NAVŠTÍVILI NÁS
CELOSLOVENSKÝ SNEM
KRÁĽOV DETSKÝCH ČITATEĽOV 2009
17. – 19. 6. 2009 Trnava
V slobodnom kráľovskom meste snemovalo v júni 24 mladých čitateľov
z celého Slovenska. Ako riadne zvolení Králi detských čitateľov reprezentovali svoje mesto, kniţnicu, svojich priateľov. Trojdňový pestrý program
pre nich i pre ich knihovníčky pripravila Kniţnica Juraja Fándlyho
v Trnave. Podujatie podporilo Ministerstvo kultúry SR, Slovenská asociácia kniţníc a ďalší sponzori a mediálni partneri.
Slávnostné otvorenie snemu sa uskutočnilo na Úrade Trnavského samosprávneho kraja, kde ich v poslaneckých laviciach prijal Ing. Augustín Pullman, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja. Dôleţitým programom bolo riadne snemovanie Kráľov za účasti médií. Rokovania sa zúčastnil aj spisovateľ Ján Navrátil a spoločne vytvorili POSOLSTVO pre všetky
deti – čítajúce i nečítajúce, pre spisovateľov, ilustrátorov a vydavateľov,
ktoré Vám prinášame na posledných stránkach tohto časopisu. Posolstvo je
zverejnené na www. kniznicatrnava.sk.
Hneď na druhý deň mali Králi moţnosť predniesť toto posolstvo skupinke spisovateľov a ilustrátorov, medzi ktorými boli Tomáš Janovic, Roman
Brat, Gabriela Futová, Jozef Kollár, Jana Dallosová, Oksana Lukomska
a Danuša Dragulová-Faktorová. Osobné stretnutie s nimi bolo pre týchto
knihomoľov určite nezabudnuteľným záţitkom. Rovnako zaujímavá bola aj
dobrodruţná noc, ktorú strávili deti v kniţnici – v kráľovstve kníh, strašidelných príbehov, ale i pri peknej poézii.
Trnavským deťom sa Králi predstavili v kine Hviezda. Farebné tričká
Celoslovenského snemu kráľov detských čitateľov vymenili za kráľovské
plášte a koruny a postupne sa pochválili svojim rovesníkom, akú majú
kniţnicu a aké dominanty ich mesta sa oplatí vidieť. Naše mesto sa zase
popýšilo svojimi talentmi z radov klientov Spojenej školy a Základnej
umeleckej školy M. Schneidra-Trnavského. Obrovský úspech zoţala Dominika Mirgová, ktorá tieţ prišla svojím vystúpením podporiť snemovanie
Kráľov. Deti zo všetkých kútov Slovenska sa oboznámili s históriou
i súčasnosťou Trnavského samosprávneho kraja.
4

Čaruška

Popri bohatom spoločnom programe mali priestor aj na vzájomné spoznávania sa a nadväzovanie priateľstiev. Úprimne sa zabávali spolu s knihovníčkami napríklad aj pri opekačke v areáli Evanjelického domu, kde im
spríjemňoval večer hudobník Štefan Slezák alebo pri prechádzke večerným
historickým jadrom mesta Trnava.
V posledný deň mali moţnosť účastníci snemu pozrieť si poklady Západoslovenského múzea v Trnave. V prekrásnych priestoroch oratória sa
uskutočnilo aj záverečné fotenie a rozlúčka. Kráľovskými listinami na pamiatku sa v piatok 19. júna 2009 po trojdňovom maratóne podujatí rozchádzali mladí čitatelia do svojich kráľovstiev.
Dokumentáciu o podujatí je moţné nájsť na webovej stránke kniţnice
www.kniznicatrnava.sk.
Benjamína Jakubáčová,
KJF v Trnave
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VRABČIACI NA BESEDE
Deti z MŠ Vrabčiak na Jiráskovej ulici v Trnave mali prvýkrát moţnosť
osobne sa stretnúť so spisovateľkou. Na vlastné oči videli Danušu Dragulovú-Faktorovú, ktorej básničky sa v škôlke učili. Bolo to 2. októbra 2009
na pobočke Tulipán. Toto stretnutie bolo zvláštne ešte čímsi. Detičky prišli
do kniţnice v spoločnosti svojich učiteliek, ale priviedli aj svojich rodičov.
Po vzájomnom zoznámení sa deti privítali spisovateľku Danušu DragulovúFaktorovú prednesom jej básničiek. Beseda ubehla veľmi rýchlo. A potom
deti obdarovali pani spisovateľku vlastnými výtvarnými prácami. Všetci
sme sa lúčili rozţiarení detskou radosťou a úprimnosťou. Zopakujeme si to
ešte, vrabčiaci?
Ľubica Slobodníková,
pobočka Tulipán

KAM, KAM, KAM, KAM SA POBERÁM
27. októbra 2009 sa v oddelení pre
deti uskutočnila prezentácia knihy
Kam, kam, kam, kam sa poberám
za účasti spisovateľky Evy Kopúnkovej. Druhé vydanie menovanej kniţky deti privítali pestrofarebnými papierovými dáţdnikmi
a ţelania vyslovili malí tanečníci

z Materskej školy na Vajanského ulici v Trnave. Deti potešila nielen prítomnosť pani spisovateľky, ale aj jej dvoch kamarátov – Vilka a Evičky.
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Sú to dve milé rozprávkové postavičky, ktoré spisovateľke pomáhajú tvoriť
vţdy nové a veselé veršíky. Všetky knihy spisovateľky Evy Kopúnkovej
nájdete aj v oddelení pre deti.
FAREBNÝ SVET DUŠANA NÁGELA
Počas adventného obdobia nás navštívil jubilujúci ilustrátor, akademický
maliar Dušan Nágel z Bratislavy. 7. decembra 2009 dopoludnia na neho
čakalo v oddelení pre deti 48 nedočkavých besedujúcich čitateľov. Hneď na
úvod ho prekvapili krásnym spevavým blahoţelaním k jeho blíţiacim sa
okrúhlym narodeninám. Za všetkých účastníkov besedy mu zablahoţelala
aj riaditeľka kniţnice Mgr. Lívia Koleková. Dušan Nágel však nie je len
akademický maliar a ilustrátor, ale i pedagóg, ba i bývalý člen Radošinského naivného divadla. Ţiakom prvej i tretej triedy porozprával o svojich výtvarných začiatkoch, ale i o technike kreslenia, či výtvarných materiáloch.

7

Čaruška

Do besedy sa aktuálne zapojil i filatelista Ján
Mička, ktorý spoločne s Dušanom Nágelom
deti oboznámili s filateliou, čiţe so zbieraním známok. Dušan Nágel sa medzi tvorcov
poštových známok zaradil v roku 1994. Vytvoril poštové známky z oblasti športu, ale
i kozmu. Počas podujatia nechýbali ani zvedavé otázky našich čitateľov, na ktoré dostali
odpovede od obidvoch hostí. Záverečnou
bodkou besedy bola autogramiáda, počas
ktorej kaţdý účastník získal záloţku s podpisom ilustrátora Dušana Nágela. Okrem podpisu do Galérie radosti zanechal i pozdrav
čitateľom časopisu Čaruška:
- KJF -

NÁVŠTEVY ZO ZAHRANIČIA
Na jeseň tohto roku navštívili naše oddelenie pre deti viacerí zahraniční
hostia. Z Lotyšskej republiky boli vzácnymi hosťami knihovníčky Olga a Ineta.
Zúčastnili sa hodiny informačnej prípravy. Na podujatí „Kniţnica vás víta“ boli
svedkami prvého stretnutia školáčikov prváčikov s kniţnicou.
V piatok, 2. októbra 2009, hostila kniţnica zase spisovateľku Ivonu Březinovú
z Českej republiky. Tretiaci a štvrtáci zo
ZŠ na Spartakovskej ulici v Trnave sa
potešili aj ďalšej spisovateľke, ktorá ju
sprevádzala – Gabriele Futovej. Podujatie
sa volalo „Dve spisovateľky - Jedna česko
-slovenská beseda“. Otázkam a autogramiáde nebolo konca.
- KJF -
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NAJKRAJŠIA KNIHA
Do veľkého čitateľského pátrania po najkrajšej
knihe za rok 2008 sa zapojilo 194 súťaţiacich
detí do 15 rokov z 2 kniţníc a 24 škôl. Spolu
pridelili deti z Kniţnice Juraja Fándlyho v Trnave a Záhorskej kniţnice v Senici nominovaným knihám 10 985 bodov.
Dňa 15. októbra 2009 si z rúk Kráľovnej detských čitateľov KJF v Trnave Zuzky Urgošíkovej prevzali vysvedčenie s veľkou jednotkou ilustrátor Miroslav Regitko, zástupkyne vydavateľstiev Forza Music a Vydavateľstva
Fragment.
Gabriele Futovej odovzdala vysvedčenie osobne riaditeľka kniţnice KJF v Trnave Mgr. Lívia
Koleková pri návšteve Kniţnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, kde úspešná autorka pôsobí.
VÝSLEDKY ANKETY
Knihy od slovenských autorov
1. Zmätené dvojičky zo slepej uličky 1 280 b.
autori: Gabriela Futová, Roman Brat
ilustrátor: Miroslav Regitko
vydavateľstvo: Forza Music
2. Gabriela Futová: Dokonalá Klára (SPN-Mladé letá Bratislava) 850 b.
3. Danuša Dragulová–Faktorová: Príhody uja Hrmotku (Daxe Bratislava) 525 b.
Eva Kopúnková: Báseň Čarodejka (Cleaner Trnava) 525 b.
Knihy od zahraničných autorov
1. Thomas Brezina: Mačacie dievča (Fragment Bratislava) 955 b.
2. Jeremy Strong: Pozor, mama vybuchne! (Slovart Bratislava) 760 b.
3. Adam Blade: Tajomné príšery (SPN – Mladé letá Bratislava) 680 b.
Zo všetkých detí, ktoré sa zapojili do ankety Najkrajšia kniha, boli vyţrebovaní:
Emma Kováčová
Trnava
Kristína Hudecová
Trnava
Michal Medovarský Trnava
Elena Jediná
Brezová
Peťa Štibravá
Trnava
9

Čaruška
Peter Danihel
Adrián Do Thai

Senica
Trnava

SRDEČNE BLAHOŢELÁME!
Kniţné ceny si môţu prevziať v oddelení pre deti Kniţnice J. Fándlyho v Trnave.
Hostia čitateľom časopisu Čaruška zanechali i toto slniečkové poďakovanie. Patrí
vám všetkým, ktorí ste sa do ankety zapojili.

- KJF -

Z TVORIVEJ DIELNE
Sedmospáč
Bol raz jeden sedmospáč
a volal sa Janko.
Spávať sa mu páčilo,
vstávať, tak to ťaţko.
„Keby ma posteľ zaniesla do školy,
nebol by som kaţdé ráno pomalý.“

Jeho posteľ nebola ţobráčka,
bola to posteľ dobráčka.
Prečo by Janka nevzala do školy,
veď má štyri nohy a tak nie sú pomalí.

Spí, Janko, spí a spí… a zrazu sa zobudí.
Vidí smeti?
Nie, veď to sú deti…
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Smejú sa a pučia,
v tom zazvoní a uţ sa učia.
Sedmospáčik v postieľôčke
pod paplón sa skrýva,
lebo beţať do lavice
v pyţamku sa nedá.

„Postieľočka moja milá,
zober ma ty domov,
ja sa pekne oblečiem
a prídem s tvárou čistou“

Ako sľúbil, tak aj spravil,
umytý a oblečený,
Janko vošiel do triedy.
Deti ticho počúvali
Keď pozdravil: „Dobrý deň“
a boli celé od kriedy.
nik nevedel, či to bol iba sen…
Juraj Staráček, 9 rokov
ZŠ Atómová 1, Trnava

Vladko, kde si?

Vladkova mama odišla do práce
a Vladko robil ţelezničné práce.
Lebo do školy bolo ešte včas,
zabudol ako letí čas.

Keď sa pozrel na hodiny,
uvidel, ţe mu čas uţ nie je milý.
Zrazu počul deti z obloka,
kričať naňho zvysoka.
Poď uţ, Vladko, nebuď spáč,
alebo sa ešte hráš?
Vladko oči pretiera, čo to?
Školu vari uniesli jeho priatelia?

Pretoţe ho mala škola veľmi rada,
tak si preňho vyšla pekne sama.
Išla dolu ulicou,
kým Vladko sa hral so ţelezničnou
stanicou.

Nie, nie, veď škola ho mala rada,
tak si preňho prišla sama.
Otvorila veľkú bránu
a stiahla ho dnu za pyţamu.
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Zdvihla múry škola hravo,
veď ovláda trestné právo.
Na obvyklom mieste musí stáť,
vţdy pripravená a včas.

Matúš Matušák, 9
ZŠ Atómová 1, Trna-

Tak uţ trieli svojou známou ulicou,
a ďalších spáčov zberá v spechu
školníkovou udicou.

A Vladko veru hravý ţiak,
sedí v škole neprezutý v pyţame a
papučiach.

rokov
va

TWILIGHT NIGHT
V noci z 5.a 6. júna 2009 sa na pobočke Vodáreň na Základnej škole Atómová
ul. v Trnave konalo zaujímavé podujatie s názvom Twilight Night. Bolo to milé
stretnutie členiek fanklubu spisovateľky Stephenie Meyerovej a jej kníh a zároveň
rozlúčka so školským rokom pre ţiačky 9. ročníka našej školy, ktoré v septembri
nastúpili na strednú školu.
Zúčastnilo sa nás tam dvanásť a celý večer bol fantastický. Rozoberali sme zo
všetkých strán našu milovanú tému upírov, pozreli sme si film Súmrak na DVD,
objednali sme si pizzu a zabávali sa.
Bol to veľmi príjemný večer, ktorý sme strávili pri spomienkach ale aj pri plánoch
do budúcnosti, keďţe niektorí z nás sa v septembri do našej školičky nevrátili.
Keď sa priblíţila nočná hodina, veselá atmosféra sa ešte znásobila, učili sme sa
tancovať brušné tance a veľa sme sa pri tom nasmiali. Potom sme si vlastnoručne
vyrábali tričká a šálky, robili sme na ne nápisy farbami na textil. Zahrali sme si
Twilight milionára a víťazky dostali krásne odmeny v podobe plagátov svojich
obľúbených hrdinov.
Keď sme uţ boli unavené, tak
sme si čítali obľúbené pasáţe
z Twilight ságy a najkrajšie zamilované výroky. Zmorené sme si
potom rozprestreli na zem ţinenky
a uloţili sa na ne. Jedna z účastníčok, Adriana Sláviková, ktorá je
veľký spisovateľský talent, nám
prečítala ukáţky zo svojej básnickej tvorby. A to sa nám potom zaspávalo veľmi krásne.
Ráno sme sa rozlúčili všetky
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spokojné a šťastné. Ďakujeme za všetko a zhodli sme sa na tom, ţe by sme boli
určite veľmi radi, keby sa takéto podujatie zopakovalo a uţ sa tešíme, keď zas budeme znovu tráviť noc v kniţnici spolu s našimi upírimi hrdinami.
Lucia Karabová,
pobočka Vodáreň

NAŠI ČITATELIA POROTCAMI
Uţ piaty rok sa koná súťaţ o pôvodnú literárnu poviedku pre deti, ktorú kaţdoročne vyhlasuje vydavateľstvo Perfekt. Výsledkom je zborník tých najlepších poviedok pre deti. Na našej pobočke Prednádraţie sa v marci uskutočnilo stretnutie
pod názvom Trapoška, Anjelik vo vysokej tráve, ktoré sú výsledkom úspešných
prác zo súťaţe o najkrajšiu poviedku pre deti. Besedy s tvorcami týchto zborníkov
sa zúčastnili spisovatelia Ján Beňo, Dagmar Pokorná, ilustrátor Miroslav Regitko
a redaktorka Perfektu Zuzana Katrušinová. V závere stretnutia prišlo pozvanie pre
triedu piatakov do nasledujúceho uţ piateho ročníka súťaţe do poroty. Kto by váhal odmietnuť príleţitosť hodnotiť pre zmenu prevaţne dospelákov a ich prácu?
Dohoda bola na svete a deti netrpezlivo čakali na svoje dôleţité úlohy - ohodnotiť
poviedky pre deti. Vydavateľstvo Perfekt zaslalo poviedky, zaradené do súťaţe
a jedna z tried – 5. B ZŠ K. Mahra v Trnave sa stala detskou porotou pre jednotlivé
poviedky. Celkom dvadsať detí tejto školy si prečítalo práce skúsených
i začínajúcich spisovateľov a vyjadrilo svoj názor, ktorá poviedka sa im najviac
páčila. Hodnotenie sme poslali naspäť do vydavateľstva Perfekt.
Na jeseň tohto roku svetlo sveta uzrela uţ piata kniţka pôvodných literárnych
poviedok pre deti. O jej kvalitu sa postarali známi i začínajúci spisovatelia
a o výber - kto iní - ako detskí čitatelia!
Piata kniţka poviedok pre deti sa volá IZBA SNOV - podľa víťaznej poviedky
Maroša Andrejčíka. Môţeme sa pochváliť, ţe tentokrát sme boli pri tom aj my.
Svojou malou troškou prispeli deti zo ZŠ K. Mahra k zrodu novej kniţky. Všetkým
odporúčame prečítať si ju. Stojí zato.
Daniela Vaculíková,
pobočka Prednádražie
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POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!

V predchádzajúcom čísle časopisu Čaruška č. 1/2009 ste mali moţnosť vylúštiť tajničku doplňovačky. Tajnička znela: Noc s Andersenom.
Okrem tajničky ste mali za úlohu odpovedať na otázku:
Kto a v ktorom roku udelil nášmu mestu Trnava titul slobodného kráľovského mesta?
Správna odpoveď znela: Belo IV. v roku 1238.
Kniţné ceny získali: 1. Veronika Chorvatovičová Trnava, 2. Anna Krajčirovičová
Trnava, 3. Michal Bartko Trnava.
Výhercom srdečne blahoţeláme!
Aj vy ostatní máte šancu získať pekné ceny, ak správne odpoviete na otázku:
Aké podujatie sa pravidelne uskutočňuje počas letných prázdnin
v oddelení pre deti?
A. Prázdninová streda, B. Prázdninový superklub, C. Prázdninové dopoludnie
Pomôcť vám môţe stránka kniţnice www.kniznicatrnava.sk / Fotogaléria
Správnu odpoveď stačí napísať a priniesť do oddelenia pre deti Kniţnice Juraja Fán-

POSOLSTVO
My, králi čitateľov zo všetkých kútov našej milovanej
vlasti, sme sa v roku Pána 2009 zišli v prvom slobodnom kráľovskom meste Trnava. Rokovali sme o veľmi dôleţitých témach, ktoré
sa týkajú kaţdého z nás. Výsledky snemovania prinášame ako posolstvo pre dnešnú mládeţ, čitateľov i nečitateľov, tvorcov kníh, knihovníkov, vydavateľov.
Prvou dilemou bolo: Preţije kniha aj ďalšie storočie?
Na základe ţivých debát sme prišli k nasledujúcim záverom:
KNIHA PREŢIJE, pretoţe je pre kaţdého človeka dôleţitá. Prináša
posolstvá jednej generácie tej nasledujúcej – posolstvá o tom, ako
ľudia ţili, čo ich zaujímalo, po čom túţili, aký bol ich svet.
V súčasnej dobe stojíme pred otázkou, či tlačené knihy neprevalcuje
internet. Nazdávame sa, ţe sa mu to nepodarí. Internet je veľmi strohý, vecný, chýbajú v ňom emócie. Naproti tomu - kniha odomyká
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v človeku jeho vlastnú fantáziu, jeho túţby, ideály.
KNIHA JE NIEČO KRÁSNE!
Druhou oblasťou, ktorou sme sa na sneme zaoberali, bola odpoveď
na otázku: Prečo vlastne čítame?
My, králi detských čitateľov, vieme, prečo čítame? Viete to aj vy?
Pre nás je čítanie ţivotná nutnosť, radosť, inšpirácia, vzdelávanie,
povzbudenie.
Pri čítaní si človek vytvára vlastné obrazy postáv, miest a deja. Stáva
sa tak vlastne spoluautorom príbehu. Čítaním kníh zaháňame nudu,
čítanie nám pomáha zabudnúť na chorobu, bolesť, starosti. Knihy sú
verní priatelia, ktorých nikdy nenakazíme, počítač však môţe dostať
vírus. Preto vydávame svedectvo, ţe bez kníh by sme všetci boli stratení.
Posledné posolstvo nás, Kráľov, je určené spisovateľom a vydavateľom. Na sneme sme sa mali dohodnúť, aké knihy by nás zaujímali. Verte nám, v tomto bode sme tieţ prišli k dohode. Zaujíma nás
kaţdá kniha, ktorá vie upútať a spĺňa všetky naše očakávanie. Teda
všetko to, o čom sme snemovali v prvých dvoch témach. Najviac
však chceme čítať knihy z nášho detského sveta. Milí spisovatelia,
ilustrátori a vydavatelia, pomôţte nám svojimi knihami orientovať sa
v dnešnej spletitej súčasnosti. Ukáţte nám, čo je dobré a o čo je hodno bojovať.
V Trnave 17. júna 2009
Králi detských čitateľov Slovenska
a spisovateľ Ján Navrátil
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Výpožičný čas v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

Vianočné sviatky
hlavná budova (Rázusova č.1)
23. 12. 2009
8.00 - 16.00 hod.
24. - 27. 12. 2009
ZATVORENÉ
28. 12. - 30. 12. 2009
8.00 - 16.00 hod.
31. 12. 2009 - 3. 1. 2010
ZATVORENÉ
hudobné oddelenie
a pobočky knižnice
23. 12. 2009 - 11. 1. 2010
ZATVORENÉ
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