Čaruška
Milé naše deti, milé kamarátky a kamaráti,
tohtoročná jar bola pre mnohých z nás iná než tie predchádzajúce. Okrem rozkvitajúcej prírody priniesla so sebou aj nečakanú formu spoločenského života i samotného
vyučovania, ktoré sa prenieslo priamo do vašich príbytkov. Na mnohé týždne ste boli
odlúčení od svojich spolužiačok a spolužiakov a vzájomná komunikácia s nimi prebiehala najmä prostredníctvom technických zariadení. Napriek týmto výborným pomocníkom sme však asi všetci pociťovali, že nám niečo chýba. Chýbali nám osobné
stretnutia, spoločné hry a bezprostredné priateľské rozhovory.
Aj v našej knižnici ste nám chýbali. Život však ani tu, medzi knihami a ich
jedinečnými príbehmi, úplne nezastal. V uplynulom čase sme pripravovali v detskom
oddelení rekonštrukciu herne a dnes sme veľmi radi, že vďaka podpore Trnavského

samosprávneho kraja a Fondu na podporu umenia vás čakajú krásne nové zrenovované priestory. Okrem nich máme pre vás pripravené aj celkom novučké knihy, ktoré
v poslednom období vyšli. Tešíme sa preto na vašu návštevu a sme veľmi radi, že už
k nám môžete opäť prísť. Počas prázdnin, tých pravých letných dvojmesačných
prázdnin, vás v Knižnici Juraja Fándlyho čaká množstvo nových podnetov, inšpirácie, tvorivej energie i priateľov. Svoj voľný čas môžete prežiť v rámci viacerých pripravených jedinečných podujatí, ako aj v rámci skvelého letného Superklubu či jednoducho s novými knihami, ktoré vás vtiahnu do zábavných, napínavých i poučných
príbehov. Príďte nás do knižnice navštíviť a

spoločne môžeme prežiť leto pl-

né radosti, objavovania, poznávania veta nezabudnuteľných hier a zážitkov. Ste
u nás vždy srdečne vítaní!
Pavol Tomašovič
riaditeľ KJF Trnava

Čaruška

Z NAŠICH PODUJATÍ
Novoročný koncert
Novoročný koncert v hudobnom oddelení Knižnice Juraja Fándlyho
v Trnave sa tradične koná na začiatku nového roka. 24. januára sa
peknými umeleckými výkonmi predviedli žiaci klavírnej triedy pedagogičky Františky Bašovskej. Koncertná miestnosť
sa zaplnila do posledného miesta. Rodičia, starí rodičia a súrodenci vystupujúcich žiakov mali možnosť vidieť, aké pokroky dosiahli
ich ratolesti od posledného vystúpenia a vychutnať si príjemné melódie vystupujúcich, ktorí hrali na klavíri v sólovej, štvorručnej, ale aj
v šesťručnej úprave. Najmladší žiaci spestrili vystúpenie spevom. Klavírna hudba a spev priniesli všetkým prítomným príjemné popoludnie.
Alena Vozárová
Knižnica JF Trnava
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Komu patrí slniečko?
29. januára 2020 sme u nás v knižnici privítali spisovateľku, ktorá nám
prišla porozprávať o prvej tohtoročnej knihe, ktorú momentálne vo svojom
vydavateľstve pripravuje. Z tejto pripravovanej novinky sme si vypočuli
úryvok o Tiborkovi. Pani Danuša Dragulová-Faktorová nám okrem iného
aj zarecitovala báseň o Davidovi a drozdíkovi, v ktorej slová začínajú na
písmenko „d“. Následne sa aj všetkých 31 účastníkov besedy pokúsilo vytvoriť niečo podobné, a veru vôbec to nie je jednoduché, ale niečo sa nám
predsa len podarilo. Dozvedeli sme sa aj podrobnosti okolo vzniku časopisov Maxík a Zvonček, ktoré si po ukončení besedy deti s radosťou odnášali
domov ako darček od pani Danušky. Počas podujatia deti položili množstvo otázok a na všetky dostali aj odpovede, lebo všetky otázky boli povolené. Možno niektorých štvrtákov pani vydavateľka a spisovateľka inšpirovala a stanú sa novinármi, spisovateľmi či vydavateľmi.
Veronika Chorvatovičová
Knižnica JF v Trnave

Danuša Dragulová-Faktorová
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To, čo nás spája
14. februára – v Deň sv. Valentína a zároveň v deň, keď naša knižnica
oslávila 93. narodeniny, sme privítali autorku kníh pre mládež Miroslavu Varáčkovú. Zavítala k nám v rámci cyklu podujatí Klub „N“, aby sa
s našimi tínedžermi porozprávala o téme: LÁSKY násťročných. Našim
čitateľom prezradila, že prvé básne začala písať už v základnej škole.
Pokračovala aj počas štúdia na gymnáziu a až oveľa neskôr sa začala
venovať písaniu prózy, ktorej je verná dodnes. Jej knihy skrývajú aktuálne témy mladých ľudí, nevyhýba sa žiadnej téme. Niektoré z jej kníh
boli preložené aj do češtiny, takže ju poznajú aj v Českej republike, kde
už tiež absolvovala besedy s čitateľmi. Teší nás, že čitateľka našej knižnice sa stala známou aj mimo Slovenska, rovnako ako aj to, že svojich
synov začala odmalička vodiť do oddelenia pre deti našej knižnice. Prezradila nám, že vo voľnom čase rada chodí do prírody a samozrejme
nás nezabudla navnadiť na jej prichádzajúce knižné novinky. Podujatie
finančne podporil Fond na podporu umenia. Veronika Chorvatovičová
Knižnica JF Trnava

Miroslava Varáčková medzi tínedžermi
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Aj kone sa hrajú
Vo februári k nám z Bratislavy pricestoval spisovateľ a dramaturg Roman Brat. Počas prvého stretnutia sa stretol so žiakmi 1. stupňa
a porozprával o rozprávkach a príbehoch, ktoré pre nich napísal. Spoločne sme si pozreli spracovanie rozprávky do večerníčkovej podoby.
Deti zaujala rozprávka o Katarínke a palme, ale aj rozprávanie
o psíkovi z pralesa. Druhá beseda sa uskutočnila v rámci cyklu podujatí Klub „N“ pre násťročných. Nechýbalo rozprávanie o odvahe, láske
a iných témach, ktoré našich tínedžerov zaujímajú. Podujatie finančne
podporil Fond na podporu umenia. Pr e vás, čitateľov nášho časopisu Čaruška, zanechal aj pozdrav v hlaholike, ktorú študoval, keď písal knihu Tajné písmo.
Veronika Chorvatovičová, Knižnica JF v Trnave

Spisovateľ Roman Brat

Odkaz v hlaholike pre Čarušku
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Princezné a princovia
2. marca 2020 sa začal Týždeň slovenských knižníc, týždeň,
v ktorý viac ako inokedy prichádzajú spisovatelia do knižníc v celej
Slovenskej republike.
K nám ako prvý zavítal spisovateľ Pavol Rankov, ktorý sa dopoludnia
stretol s deťmi v oddelení literatúry pre deti a popoludní s gymnazistami.
Našim čitateľom - druhákom prečítal rozprávku o princeznej Karolíne
a jej bratovi princovi Juliánovi. Išlo o jednu z rozprávok z pripravovanej knihy Princezné a princovia, ktorá by mala uzrieť svetlo sveta už v
lete. Autor prezradil, že každá rozprávka bude o inej princeznej či
princovi, ale napríklad aj o kráľovských dvojčatách.
Máme sa na čo tešiť!
Veronika Chorvatovičová
„

Knižnica JF Trnava

Spisovateľ Pavol Rankov medzi deťmi
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Fčely, fčelky, fčeličky...
6. marca 2020 do oddelenia pre eti
zavítal „fčelár“ Martin, ktorý nám
porozprával o včelách, úľoch, medíku... Veď aj u nás v knižničnej záhradke sa na istý čas udomácnili
štyri včelie rodinky. Šesťdesiatpäť
účastníkov kládlo nášmu hosťovi
zvedavé otázky, na ktoré veľmi
ochotne odpovedal. Samozrejme aj
on sám kládol deťom otázky a veru
naši malí čitatelia boli veľmi šikovní, lebo všetky otázky spoločne
zvládli a tak odchádzali spokojní
a šťastní... V ruke držali diplomy
„Skúsený fčelárik“ či „Skúsená fčelárka“. Nechýbali ani pamätné fotografie vo včelárskych kombinézach
a tiež ochutnávka voňavého medu.
Ak ste tam s nami nemohli byť, Malý včelár v „akcii“
čítajte a dozviete sa, kedy sa s ním môžete v knižnici opäť stretnúť
a zoznámiť.
Veronika Chorvatovičová, Knižnica JF Trnava

Deň ľudovej rozprávky
16. marec oslavujeme ako Deň ľudovej rozprávky na počesť narodenia najznámejšieho zberateľa rozprávok Pavla Dobšinského. A keďže
sme v tento deň s vami nemohli byť, a vy s nami tiež, spojili sme sa
aspoň vďaka počítačom a dozvedeli sme sa, že medzi vaše najobľúbenejšie rozprávky patria Soľ nad zlato, Trojruža, Myšacia bundička,
Tri citróny, O dvanástich mesiačikoch, Zlatá priadka či Starý Bodrík
a vlk. Krásna kniha od nás poteší deti a rodinku Veroniky Remenárovej – Stachovej.
Veronika Chorvatovičová, Knižnica JF Trnava
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STRETNUTIA NÁSŤROČNÝCH
Stretnutia tínedžerov v knižnici
Tínedžeri dobrovoľne po škole v knižnici? U nás áno. V Knižnici Juraja
Fándlyho v Trnave v oddelení pre deti sa pravidelne stretávame v Klube
násťročných pri voňavom čaji a debatujeme o veciach vážnych i nevážnych, o obľúbených knihách a
spisovateľoch, o svojich pocitoch, ale aj snoch. Na jednom
zo stretnutí naši mladí čitatelia
vytvárali príbeh nádhernej
obrázkovej knihy bez textu
Dědečkové a dievčatá tomu
dali krásny názov "Keď pár
obrázkov povie viac ako tisíc
slov".
Pri ďalšom stretnutí sa schovaní pred vetrom a dažďom
naši tínedžeri opäť zišli v hoj- Tínedžeri pri práci s knihou
nom počte. Toto stretnutie sa nieslo v téme Fantázia v nás. Dievčatá nás
zasvätili do kúziel zábavnej spoločenskej hry Dixit, pri ktorej je potrebné
zapojiť nielen mozgové závity, ale aj svoju fantáziu a predstavivosť. Tak
schválne, vyskúšajte si to aj vy. Vidíte ako z kariet na vás vykúka chvost
líšky z Malého princa a Cervantesov Sancho Panza? A presne o tomto je
čaro čítania a fantázie. Vidieť veci také, ako by sme chceli, aby vyzerali.
Ďakujeme dievčatám za skvelý
tip, akú hru zaobstarať do našej herne oddelenia pre deti.
Nabudúce vás srdečne pozývame medzi nás. Najbližší termín
stretnutia sa dozviete v oddelení pre deti.
Lucia Karabová,
Knižnica JF v Trnave
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STRETNUTIA NÁSŤROČNÝCH
Príbehy bez slov
Je ťažké byť spisovateľom alebo ilustrátorom. Presvedčiť sa o tom
mohli žiaci štvrtého ročníka Základnej školy na Bottovej ulici v Trnave.
Inšpirované ilustráciami v knihe bez slov Johna Lawsona Kytičky
z ulice si deti r ozdelené do skupín kr eslili a vytvár ali k vlastným
obrázkom príbeh. Každá skupinka svoj príbeh prečítala. Najlepší bol
odmenený. Žiaľ, pokračovanie nám prerušila karanténa. Dúfame, že
v novom školskom roku budeme môcť pokračovať v hľadaní nádejných
talentov.

Henrieta Kutáleková
Knižnica JF v Trnave

Vytváranie príbehu k vlastným obrázkom

Štvrtáci pracujú s príbehom

9

Čaruška

NAPÍSALI STE NÁM
Miesto, kam sa vždy ,,moje" deti tešia
Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského, kde sídli hudobné oddelenie
Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, je miestom, kde už desaťročia zaznieva
hudba ako v čarovnej rozprávke. V tomto dome žil a tvoril hudobný pedagóg, dirigent, organista a významný hudobný skladateľ Mikuláš Schneider
Trnavský. Možno práve preto je to miesto, ktoré hudbou dýcha a stále žije
ako jeho umelecký odkaz ďalším generáciám.
Už takmer desať rokov sa tu konajú koncerty žiakov mojej klavírnej triedy. Sú to veľmi milé a navštevované podujatia s početnou účasťou poslucháčov, ktorých tvoria hostia, rodičia a príbuzní malých klaviristov - možno
budúcich umelcov. Verejné prezentovanie toho, čo sa deti naučili a čomu
venujú svoje úsilie vždy za jeden polrok, majú možnosť predviesť na koncerte. V krásnom, estetickom a útulnom priestore, kde v kútiku stojí hudobný nástroj, majú deti pocit, že splývajú s publikom a priestor sa veľmi nelíši
od ich domáceho prostredia. Cítia sa tu ako doma a nepôsobí to na nich stresujúco. Na stretnutia pri hodinke ich klavírnej hudby sa všetci veľmi tešia.
Formovanie odvážneho vystupovania u detí od útleho veku je veľmi dôležité. Z môjho pohľadu ako pedagóga, by sme mali učiť deti prekonať ostych aj strach, vedieť sa prihovoriť prítomným, pokloniť sa a sústredene zahrať pripravené skladbičky. Tu vzniká jeden z významných momentov
v živote dieťaťa. V mojej viac ako tridsaťročnej pedagogickej praxi som
dospela k názoru, že musíme deti nielen privádzať k ušľachtilým činnostiam, ktoré rozvíjajú ich vnútorný svet, ale taktiež im podať pomocnú ruku
a sprevádzať ich vo svete hudby.
Veľká vďaka patrí knihovníčke hudobného oddelenia Knižnice Juraja
Fándlyho v Trnave Alenke Vozárovej, ktorá mi v tom pomáha.
Mgr. Františka Bašovská DiS. art
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AKTIVITY POČAS KARANTÉNY
Dátum 6. marca 2020 si budeme pamätať dlho. V tento deň sme sa dozvedeli o prvom prípade nákazy nebezpečným vírusom na Slovensku.
Knižnica musela úplne obmedziť služby. Prestali sa požičiavať knihy,
časopisy a zrušili sa všetky podujatia. Presťahovali sme sa do virtuálneho priestoru – pracovali sme cez internet. Pravidelne sme pre vás
pripravovali čítanie ukážok z kníh, kvízy, bola vyhlásená literárnovýtvarná súťaž Ja sa doma nenudím a vedomostná súťaž, kde sme
vám predstavili encyklopédiu Zvieratá Slovenska, autorov Mariany a
Matúša Hyžných a ilustrátora Mareka Mertinka. Vedomostnej súťaže
sa zúčastnilo 34 súťažiacich, ktorí odpovedali na otázky v siedmich
súťažných kolách a na konci sme vyžrebovali výhercu.
A tak ste sa na webovej stránke Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
mohli stretávať s obľúbenými spisovateľmi a ich knihami.
Gabriela Spustová čítala zo svojej knižky Dedkove včielky, Svetlana Majchráková čítala zo svojích kníh Kráľovná a Lúčne veršovačky, Miroslava Varáčková čítala pr e tínedžer ov Spolu to zvládneme a Margit Garajszki pr edstavila Päť pondelkov s Bobuľou. Aj
týmto sa im chceme veľmi pekne poďakovať.
Čítali sme aj vám aj my, vaše knihovníčky. Ľubica čítala ukážku
z knihy Kristy Bendovej Čiernobiela rozprávka, Miriam spolu so svojimi deťmi zinscenovali rozprávku Karla Čapka A ko psíček a mačička
umývali dlážku, Henrieta čítala knihu od autorky Dáši Husaníkovej
Zajačia rodina, Lucia prečítala ukážku z knihy Záhrada v oblakoch.
Terézia čítala z kníh od Márie Rázusovej Martákovej Môj macík, od
Alexeja Tolstého Zlatý kľúčik, Jozefa Kronera O rybke Beličke, rozprávky Drevený zámoček, Pampúšik, od Ľudmily Podjavorinskej Divadlo a posledné čítanie sme zakončili rozprávkou Kohútik Červený
hrebienok.
Všetky videá sú dostupné na našom YouTube kanáli.
Prežili sme ťažké časy, ktoré vážnym spôsobom ovplyvnili náš bežný
život. Aj vďaka vám sme to zvládli. Ďakujeme za vašu priazeň
a sledovanosť našich podujatí.
Terézia Kozmálová, Knižnica JF v Trnave
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Víťazná poviedka z literárno-výtvarnej súťaže Ja sa doma nenudím
Moje dni v karanténe, alebo ako som sa stal chlapom,
teda skoro...
Na začiatku karantény som si myslel, že nebudem vedieť čo
s voľným časom. Lenže, doma som sa učil viac než v škole.
A poobedia? Tie mi môj ocko, aby som sa príliš nenudil na mobile,
,,spríjemňoval“ rôznymi domácimi prácami, napríklad: umyť auto, povysávať dom, vytrhať burinu zo záhrady, pozametať altánok, a tak ďalej.
No v jeden piatok mi ocko vymyslel niečo zaujímavejšie... Mal
som vymaľovať jednu stenu v pivnici. Nasledovali samé pokyny typu:
,,Dávaj si pozor, kam stúpaš!“ ,,Neopieraj sa o stenu!“, ,,Štetec si vždy obtri o okraj nádoby!“, ,,Nepofŕkaj podlahu!“, a tak ďalej. Jednoducho samá
otrava. Asi v polovici pokynov som ho prestal počúvať. Veď toto všetko už
dávno viem! Potom ale ocko vzal do ruky murársku špachtľu a odlupol zo
steny kúsok farby. A len tak pre seba si potichu povedal: ,,Dobre, potom to
len zahladím a stena bude pekne hladká.“ Tá špachtľa ma ihneď zaujala.
Ocko potom povedal, že nemá čas na mňa dozerať, lebo má home office
a odišiel. Celá práca bola na mne. Som predsa chlap. A chlap by mal urobiť
niečo výnimočné. Napríklad vyhladiť stenu tak, že ju ocko nespozná. Okamžite som zabudol na štetec. Špachtľa bola oveľa zaujímavejšia. Pomyslel
som si, že ak ňou odstránim farbu zo steny, bude sa mi ľahšie maľovať
a ocko ma pochváli, aký som šikovný a rozumný. Okamžite som sa do toho
pustil. No nešlo mi to tak rýchlo, ako som si myslel. Špachtľou som rýpal
do steny, až som sa dostal k tehlám. ,,Ako mi to len ide, to bude krásne
hladká stena, žiadna stará omietka,“ myslel som si a bol som na seba nesmierne pyšný. Cítil som sa ako veľký chlap. Keď si postavím vlastný dom,
všetci sa budú na mňa pozerať, aký som zručný a ako si viem urobiť všetko
sám. Čas mi počas práce a skvelých myšlienok naozaj letel. Zrazu som počul prichádzať ocka. Ešte ma napadlo, že za odmenu určite pôjdeme na
zmrzlinu. Keď však ocko zbadal stenu, jeho reakcia vôbec nebola taká, ako
som očakával. Zbledol, začal zhlboka dýchať a potom spustil: ,,Benjamín,
ja, ja, ja ťa asi roztrhnem. Čo si mal robiť? Kto ti kázal chytiť do ruky
špachtľu? Pozri sa, čo si urobil!“ a podobne.
12
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V tom kriku som sa už strácal. Snažil som sa brániť, že aj ocko použil špachtľu na odrýpavanie farby, ale keď som sa lepšie pozrel na tú stenu, už sa mi
prestávala páčiť. V strede steny sa vynímal asi polmetra dlhý pás tehál bez
omietky a farby. Ocko stále predýchaval prekvapenie. V pivnici bolo dusno
ako nikdy predtým. Po chvíli ocko povedal: ,,Benjamín, všetko zlé je na niečo
dobré. Okrem maľovania ťa naučím, ako nahodiť na stenu omietku a ako nalepiť na stenu penetračné lepidlo. Potom to všetko aspoň dvakrát vymaľujeme. Budeme mať také tri pracovné poobedia.“
No to mi už veľkú radosť neurobilo. Stenu sme naozaj opravili za tri dni. A zo
mňa sa stal chlap, teda skoro chlap, ktorý vie, čo je pod namaľovanou stenou.
A zmrzlina? Na tú sme naozaj išli. Ale o tri dni.
Benjamín Jozef Laclavík, 12 rokov

Víťazné ilustrácie z literárno-výtvarnej súťaže Ja sa doma nenudím

Branislav Šimo, 6 rokov
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Slogan „tých“ dní
31. marca 2020 sme mali pre vás úlohu jedinú,
zapojiť ste mohli aj celú rodinu.
Vymýšľali ste slogan „koronových“ dní
a výhercovia sa môžu tešiť z pekných kníh.
Veronika Chorvatovičová, Knižnica JF Trnava

Doma sedím, rozmýšľam, čo dobré si prečítam.
Sadnem s knižkou na zadok, razom letím do diaľok.
Biela káva s Macíkom, ešte rande s Karikom.
Príbehov nás čaká dosť, knihomoľom pre radosť.

Katka Barienčíková

V týchto dňoch sa zatvorme v našich zlatých klietkach. Zahrajme sa na
Bastiana a napíšme vlastný nekonečný príbeh. Je len na nás, či vyhrá
Ničota alebo znova obnovíme krásny a úžasný svet. Odsuňme materiálny
komfort a ponorme sa do sveta fantázie v prospech ľudstva, fauny
a flóry.
Zuzana Idunková Jakubíková

Kto to za dverami straší?
A všetkých nás plaší?
Híí, veď je to ona,
nebezpečná korona.
Deti smutno za oblokom,
všetky žarty idú bokom.
Online škola začína,
učenie nie je žiadna malina.
Raz však slnko vyjde
a dobrá nálada s ním príde,
keď korona nadobro odíde.
Miriama Sekerová
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Vírus prišiel, rúško máme,
aj to sa v knihe dočítame.
Vírus prišiel - žiadna veda,
či je piatok a či streda.
Kniha večný priateľ náš,
aj to sa v nej dočítaš.
Keď sa pozriem z okna von,
napadá mi jedna vec,
túto pliagu zvládne len poctivec.
Mirka Gubrická
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Z NAŠICH PODUJATÍ
Snívadielko - interaktívne divadielko pre deti
V rámci slávnostného otvorenia
zmodernizovanej herne pre deti ako
prvé podujatie po dlhej nútenej karanténe sa uskutočnilo divadelné predstavenie Divadla ZáBaVKa, ktoré uviedlo
hru Snívadielko. Podujatie sa konalo
v rámci cyklu Maličkí a mamičky 24.
júna 2020 v záhrade knižnice pri hojnej
účasti mamičiek aj detí.
Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

Slávnostné otvorenie
zmodernizovanej herne
Predstavitelia Trnavského
samosprávneho kraja, riaditeľ
Fondu na podporu umenia
spolu s riaditeľom Knižnice
Juraja Fándlyho v Trnave 24.
júna 2020 slávnostne otvorili
zrekonštruovanú herňu v oddelení pre deti. Deti si po skončení divadielka na záhrade mohli prezrieť nové moderné priestory herne, kde budú tráviť voľný čas s knižkami a hračkami. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a zr iaďovateľ knižnice Tr navský samospr ávny kr aj.

18

Čaruška

Z TVORIVEJ DIELNE

19

Čaruška

Z TVORIVEJ DIELNE

20

Čaruška

Z TVORIVEJ DIELNE

21

Čaruška

Z TVORIVEJ DIELNE

22

Čaruška

Z TVORIVEJ DIELNE

23

Čaruška

24

Čaruška

PRIPRAVUJEME PRE VÁS

25

Čaruška

OBSAH
PRÍHOVOR
Z NAŠICH PODUJATÍ
Novoročný koncert
Komu patrí slniečko?
To, čo nás spája
Aj kone sa hrajú
Princezné a princovia
Fčely, fčelky, fčeličky
Deň ľudovej rozprávky
STRETNUTIA NÁSŤROČNÝCH
Stretnutia tínedžerov v knižnici
Príbehy bez slov
NAPÍSALI STE NÁM
Miesto, kam sa vždy „moje“ deti tešia
AKTIVITY POČAS KARANTÉNY
Moje dni v karanténe, alebo ako som sa stal chlapom, teda skoro...

Slogan „tých“ dní

14
15-17
18
18
18
19-23
24
25
26

Z TVORIVEJ DIELNE
Z NAŠICH PODUJATÍ

Snívadielko - interaktívne divadielko pre deti
Slávnostné otvorenie zmodernizovanej herne pre deti

Z TVORIVEJ DIELNE
VÝPOŽIČNÝ ČAS
PRIPRAVUJEME PRE VÁS
OBSAH

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Rázusova 1
918 20 Trnava
Zákaznícka linka: 033/55 13 896
E-mail: kniznica@kniznicatrnava.sk
www.kniznicatrnava.sk

Čaruška. Časopis mladých čitateľ ov. Č. 1
Zodp. redaktor:
Redakčná rada:
Vydala:
Vychádza:
Rok vydania:

Pavol Tomašovič
Emília Dolníková, Veronika Chorvatovičová, Lucia Karabová, Terézia Kozmálová
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
2x ročne
2020

Ročník:

25

Grafický návrh obálky: Oksana Lukomska
Fotografie:
archív KJF Trnava
Registrácia:
MK SR pod č. EV3656/09

26

1
2
2
3
4
5
6
7
7
8
8
9
10
10
11
12-13

ISSN 1339-5041

