Nitriansky samosprávny kraj
Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch
Literárny klub GENERÁCIE
Branislav Jobus (*1969) žije a tvorí vo Vrbovom.
Má dvoch synov. Je uznávaným hudobníkom, spevákom,
zabávačom a autorom kníh pre deti. Napísal ich celkom
12. Sú tiež vydané na CD s názvom Jobus Pubertus. Pre
dospelých napísal knihu Až na vrchol .
Založil hudobný festival Vrbovské vetry, hudobné
skupiny Vrbovskí víťazi, Karpatské chrbáty, Abusus.
Jeho knihy sú určené pre menšie deti a vekovú skupinu
8+. Sú to napínavé príbehy plné neočakávaných zvratov,
humorných situácií a hrdinských činov. Deti sa v nich
stretnú s detskými hrdinami, ale oboznámia sa aj
s hrdinami patriacimi do živočíšnej ríše a prežívajú
s nimi ich dobrodružstvá. Nájdete v nich vtipné
ilustrácie Igora Drevenca, Kataríny Macurovej, Jany
Malatincovej...

pozývajú starých rodičov, rodičov a ich
deti na stretnutie s

BRANISLAVOM

JOBUSOM,

autorom kníh
pre deti,
spevákom,
hudobníkom
do Knižnice A. Bernoláka v Nových Zámkoch

dňa 14. marca (streda) 2018 o 15:00.
Zaspieva a aj zahrá o svojich knihách.

Podujatie podporil Mgr. art Otokar Klein,
primátor mesta Nové Zámky.

NAPÍSAL:

Na výlete do vesmíru

Čo je to láska?
Dievčatku Blaženke
21 dcér víly Agapé
začali prázdniny. Svoje
rozpráva príbeh o láske. dobrodružstvá prežíva
v tábore s pani Zázračnou.

Ancijáš, muflón
Ancijáš, muflón
kamionista rozdáva kamionista jazdí
radosť iným.
po západnej Európe a
S kamarátkou
opäť zachraňuje.
dažďovkou Milicou Domov sa však
cestuje po svete a
vracia pešo.
zachraňuje.

Básnické leporelo
s obrázkami Márie
Slovákovej

Ancijáš sa stal
doručovateľom pošty.
Jazdí na Škode 1203 a
doručuje staré zásielky.

Ukradli reštauráciu
z bratislavského Nového
mosta. Kto to bol?
Na stope zločincov je
Komisár Mrodge.

Kniha o živote
Plajko, handrová
červotočov. Chrumo
bábika vie plniť sny.
sa chce stať muzikantom. Môže to byť
Je to možné?
nebezpečné ale i
zábavné.

Rosanka má choré
srdiečko. Kamarát
Radko hľadá liek na
jej vyliečenie. Rosanke pri
nemocničnom lôžku číta
jej vlastnú rozprávku.

Poštový holúbok
Oplaško hľadá svoju
stratenú maminku.

V zámočníckej
dielni sa vyliahnu
žubrienky.
A tu sa začína aj ich
inštalatérska kariéra.

