Lajo Kupkovič
Žilinčania po 800(+10) rokoch
Je to v poradí už štvrtá kniha, ktorá na 200 stranách prináša 185
portrétov Žilinčanov. V knihe sú hnedobiele portréty ľudí ktorí sú
zobrazení v ich prirodzenom životnom a pracovnom prostredí.
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Evita Urbaníková
V lete ti poviem, ako sa mám
Tri manželské páry, jedna právnička, spojení spoločnou minulosťou. Stačí pol rok
a v ich životoch sa všetko zmení. Lebo tajomstvá prekračujú prahy ich domovov.
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Ľubana Holeštiaková
Dračie pestvá a iné čarodejstvá
Kniha pre deti, od 9-ročnej autorky a výtvarníčky, prináša polstovku
kresieb prevažne s dračou tematikou a okrem nápaditosti, originality
vlastného štýlu sa vyznačujú rozmanitosťou a živou fantáziou. Dielko plné
nespútanej energie sa zapísalo dvomi rekordmi do knihy Slovenských
rekordov (Najmladšia autorka knihy, Najmladšia knižná výtvarníčka).
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Pavol Dubovec
V službách majstra Rubensa
Knižka je napísaná pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky o
obci Kamenná Poruba. Okrem hlavného hrdinu sa stretnete aj s
historickými postavami, ktoré v čase deja (začiatok 17. storočia) skutočne
existovali, napríklad cisár Rudolf II. a jeho široká rodina, Štefan Bočkaj,
Valent Druget, Gabriel Betlen a mnohí ďalší.
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Ladislav Khandl
Rozhľadne 2. diel
Kniha Rozhľadne 2. diel, obsahuje 66 lokalít s rozhľadňami v rámci
celého Slovenska, ktoré vznikli po roku 2012 ako napríklad v našom okolí
Terchovské srdce, Špicák, Dubeň. Nechýba v nej technická špecifikácia
rozhľadní, prístupové trasy či zaujímavosti v okolí.
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Veronika Homolová Tóthová
Mama milovala Gabčíka
O Jozefovi Gabčíkovi sa píše aj v učebniciach pre špeciálne jednotky. O Anne
Malinovej nie. Neprávom sa na ňu zabudlo, lebo sa nezachoval výsluchový
protokol z gestapa. Autorka sa rozhodla pripomenúť tento príbeh aj kvôli
Anninej dcére – Alene Voštovej, ktorá prišla o mamu, keď mala tri roky, a
dlho netušila, kto sú jej skutoční rodičia.
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Jan Rychlík
1918 Rozpad Rakouska – Uherska a vznik Česko-Slovenska
Storočné výročie od konca 1. svetovej vojny a vzniku Československa je
príležitosťou pripomenúť okolnosti, za akých bola prepísaná mapa
strednej a východnej Európy. Kniha ukazuje, že predstavy a požiadavky
jednotlivých národov monarchie boli vzájomne nezlučiteľné a realizácia
jedného programu bola možná vždy iba na úkor národného programu
iného.
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František Kalesný, Miloslav Smatana, Ján Jasenovec,
Radomír Blažek
Rajecká dolina
Monografia Rajecká dolina zachytáva zvyky, históriu, nárečie a život od
čias našich predkov až po súčasnosť. Kniha nás pozýva na prechádzku
Rajeckou kotlinou i samotným mestečkom Rajec, ktoré skrývajú v sebe
vlastné, neopakovateľné čaro zviditeľnené množstvom krásnych
prírodných scenérií, zaujímavých miest a zákutí.
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Daniel Kollár, Ján Lacika
Od hradu k hradu 2. diel
Kniha ponúka viacero zaujímavých námetov na pešiu turistiku alebo
cykloturistiku k najnavštevovanejším hradom západnej časti Slovenska. Hrady
sú zoskupené do dvojíc, ktoré sa dajú absolvovať počas jedného dňa pešo alebo
na bicykli, záleží len na našej kondícii.
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Július Fujak
Emanácie hudobnej semiosféry
Nová knižná publikácia skladateľa nekonvenčnej hudby, estetika
a multiinštrumentalistu sa delí na tri časti. V prvej časti sa nachádzajú
hudobno semiotické texty, ďalší blok tvoria prípadové štúdie o transgresii
smrteľnosti v súčasnej hudbe a tretia časť obsahuje eseje o akosti rozličných
hudobných diel.
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Viera Praženicová, Viliam Čilík, Jolana Letríková,
Ondřej Trnka, Pavol Bednár
Predmier. Obec so symbolom mestských brán
Monografia obce Predmier bola vydaná pri príležitosti 825. výročia prvej
písomnej zmienky. Predstavuje urbanistický vývoj obce a významné
kultúrne pamiatky, ktoré svojim významom prekračujú hranice regiónu.
Kapitola o Jozefovi Ignácovi Bajzovi, kňazovi a najvýznamnejšom rodákovi
z Predmiera, prináša viaceré nové poznatky a fakty.
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Ľubomír Kováčech
Ľudové piesne spod Hričovského hradu
Spevník pre záujemcov o ľudové tradície vyšiel po dlhoročnom
výskume Ľubomíra Kováčecha. Predstavuje piesne z Dolného Hričova
a okolitých obcí.
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