Koleje smrti
Zmeškali ste posledný vlak? Neozval sa náhodou z tmy tichý zvuk? Šuchot
cudzích krokov? Myseľ vás presviedčala, že to bol určite len nejaký úbožiak
bez strechy nad hlavou... Rovnako ako v trinástich poviedkach známych
českých a slovenských autorov? Takže pokiaľ ste vzali túto knihu do rúk,
radšej si držte klobúky. Lebo vás čaká doslova pekelná jazda!
Kniha vyšla vo vydavateľstve Hydra.

BELETRIA

Jozef Šuppa SJ
Nikdy sa nehanbi za evanjelium
Deviatnik s prosbou o blahorečenie pátra Vendelína Javorku SJ nám chce
bližšie priblížiť jezuitu, ktorý zomrel v povesti svätca. Chce nám povedať, že
na Slovensku sme dedičmi významných katolíckych osobností. K nim patrí aj
páter Vendelín Javorka. Jeho hrob na žilinskom cintoríne neďaleko kríža
neprestáva podnecovať k modlitbe na jeho príhovor v ľudsky beznádejných
prípadoch.
ODBORNÁ LITERATÚRA

Čaro lásky
Slovenský zväz telesne postihnutých vydal deviatu zbierku básnickej
a prozaickej tvorby ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím.
Členovia, ktorí prispeli svojimi dielami do tejto zbierky opisujú svoje
city, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života.
BELETRIA

Kollár Daniel
Záhadné miesta 1. diel
Kniha sa venuje tajomným javom, udalostiam či osobnostiam členeným podľa
jednotlivých slovenských regiónov. Pomocou knihy sa zoznámite s
rozprávkovými postavami typu Bratislavských bielych panien, bosoráckej
Babej hory či o bosniakoch od Žofie Bosniakovej.
ODBORNÁ LITERATÚRA

Július Fujak
VIS-à-VIS dialógy (nielen) o HUDBE
Vis a vis je existenciálna situácia, v ktorej sme vystavení zoči-voči
niekomu či niečomu. Dialógy Júliusa Fujaka so slovenskými a s českými
hudobnými skladateľmi, hudobníkmi a teoretikmi vznikali až na jednu
výnimku v priebehu posledných desiatich rokov a boli pôvodne
publikované prevažne v časopise o súčasnom umení a kultúre Vlna.
ODBORNÁ LITERATÚRA

Natália Milanová
Dejiny statočného národa slovenského
V dvanástich kapitolách autorka postupne predstavuje našich predkov,
od najstarších a najchlpatejších, po tých dnešných, senzačne
udržiavaných. Kniha je určená najmä malým čitateľom. Nechýbajú
veselé obrázky a texty plné zaujímavostí a príbehov, ktoré sa stať mohli,
ale aj nemuseli. Na svoje si prídu aj dospeláci, ktorí nepochybne zistia,
čo doteraz netušili.
ODBORNÁ LITERATÚRA

Dušan Čaplovič, Miloslav Čaplovič
Osmičky v našich dejinách
Významných dejinných udalostí v našej bohatej minulosti v rokoch
spájajúcich sa s číslom osem je naozaj veľa. V ôsmich kapitolách autori
popisujú kľúčové udalosti v dejinách nášho národa, ktorý postupnými krokmi
a po veľmi kľukatej ceste kráčal k štátnosti.
ODBORNÁ LITERATÚRA

Peter Sagan
Peter Sagan : Môj svet
Žilinský rodák, Tourminátor, cyklista, víťaz vo svetovom šampionáte
to je Peter Sagan. Kniha je osobnou výpoveďou plnou emócií
a napätia, ale aj informácií zo zákulisia športu. Je mnoho športových
legiend, viacero z nich v oblasti cyklistiky, ale Sagan je len jeden.
ODBORNÁ LITERATÚRA

Toňa Revajová
Rok Sivka ohniváka
Príbeh malej Anny, ktorá sa v piatich rokoch sama naučila čítať a
veľmi sa teší na školu, lenže šesť rokov má až v novembri a
odmietnu ju zapísať. Dievčatko každý deň príde do školy a sadne
si medzi prvákov... a zakaždým ho pošlú domov. Čo myslíte,
podarí sa malej Anne obmäkčiť srdce prísneho pána riaditeľa?

BELETRIA
Peter Frankl
Židia v Žiline - osobnosti
Židia v Žiline – osobnosti, je voľným pokračovaním úspešnej publikácie
vydanej v roku 2009. V knihe je zaradených 28 významných židovských
osobností ako napr. Magdaléna Robinsonová, Vojtech Spanyol, Juraj Váh... .
ODBORNÁ LITERATÚRA

Juraj Jakubík, Daniela Srnanková, Viktória Svetkovská
Aj tí pamätníci už nepamätajú
Kniha sa venuje ľudovému odievaniu v obciach okresu Bytča z 1. polovice
20. storočia. Histórii obcí, špecifickému zamestnaniu (drotári), príčinám
zmien tradičného odevu a zániku jeho nosenia či používaniu odevu vo
folklórnom hnutí. Knihu vydalo Krajské kultúrne stredisko.
ODBORNÁ LITERATÚRA

Jana Kucbeľová, Peter Brenkus
Odetí do krásy
Po prvýkrát u nás vychádza encyklopedicko-zážitková publikácia, ktorá
vám prináša dedičstvo našich predkov. Táto kniha je plná jedinečných
fotografií, ktoré Vám predstavia krásu slovenských krojov a poodhalia
zabudnuté tajomstvá ich výroby a nosenia. Publikácia je rozdelená na
kapitoly podľa regionálnej mapy krojov, ktorá rešpektuje etnografické
rozdelenie našej vlasti.
ODBORNÁ LITERATÚRA
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