Dana Čermáková, Petr Čermák
Démon Peter Sagan
Čítajte pútavý príbeh veľkého Slováka, rodáka zo Žiliny, ktorý žije
v Monaku. Vydajte sa na pozoruhodnú cestu stále mladého idolu, ktorý
ohromuje svojím umením aj osobnou charizmou nielen športový svet.
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Lucia Sasková
Rozpoltená
Autorka, ktorá sa do povedomia čitateľov zapísala najmä úspešnou trilógiou
Zlatokopka, sa vo svojom najnovšom, v poradí siedmom románe vracia k
téme, ktorou zaujala už v knihe Nebezpečná. Dve mladé ženy, dva životy,
dva osudy. Spája ich spoločný lekár a psychiatrická klinika, napriek tomu sa
nikdy nestretnú.
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Katarína Moláková, Katarína Kerekesová,
Ivana Šebestová, Anna Vášová
Mimi a Líza. Záhada vianočného svetla
Mimi vidí svet rukami a ušami. Je totiž nevidiaca. Spolu so svojou
najlepšou kamarátkou Lízou už navštívili veľa fantastických svetov.
Teraz prišli Vianoce a Mimi a Líza spoločne so susedmi z domu
zdobia stromček. Ibaže žiarovky na ňom nechcú svietiť. Kam
zmizlo to čarovné vianočné svetlo? Utieklo? Alebo ho ktosi
ukradol?

BELETRIA

Ó HORY, Ó HORY, Ó HORY / Súčasná architektúra v českých a
slovenských horách v historickom a krajinnom kontexte
Kniha zobrazuje šesťdesiat stavieb v typologickej škále od vyhliadok,
environmentálnych centier cez hotely a relaxačné strediská až po rodinné
domy, predovšetkým však citlivý prístup a vzrastajúcu snahu po
udržateľnosti.
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Ivan Mrva
Mária Terézia vladárka a matka
Takmer 400 rokov stálo na čele habsburskej monarchie 15 mužov a len
jediná žena - Mária Terézia. Modernizačnými opatreniami a
premyslenými reformami upevnila habsburskú monarchiu. Popri
každodennom plnení štátnických povinností priviedla na svet 16
detí. V knihe sa dočítate aj o terchovskom rodákovi, dvornom radcovi
Márie Terézie, Adamovi Františkovi Kollárovi.

ODBORNÁ LITERATÚRA

Jaroslav Straka
Čachtický hrad a Alžbeta Báthoryová
Čachtický hrad v priebehu stáročí menili majiteľov. Najznámejšou bola
grófka Alžbeta Báthoryová-Nádasdyová, jedna z najbohatších žien
Uhorska, preslávená svojou krutosťou a vraždami mladých
dievčat. Autor rozoberá proces s Alžbetou Báthoryovou a Palatína
Juraja Thurzu. Z hľadiska stredovekého práva a počas bádania sa
autorovi podarilo v archíve objaviť kresbu Čachtického hradu z obdobia
grófky Báthoryovej.
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zostavili Róbert Letz a Peter Jurčaga
Ján Vojtaššák. Biskup v dejinách 20. storočia
Kniha
obsahuje
19
štúdií,
ktoré
prinášajú
výsledky
n000000000000000000000ajnovšieho vedeckého výskumu k rôznym
aspektom života J. Vojtaššáka. Do rozsiahlej prílohy zostavovatelia zaradili
viaceré kľúčové dokumenty a bohatý fotografický materiál. Zaujímavosťou je
dôverná správa o posledných dňoch života J. Vojtaššáka v internácii v
Senohraboch pri Prahe, ktorej autorom je autentický svedok, český kňaz
František Ludvík.
Ku Hol eš t i akov
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Branislav Kožehuba
Také boli Rajecké Teplice... história kúpeľného mesta
Monografia mapuje históriu Rajeckých Teplíc od obdobia vzniku kúpeľov
a obdobia Lietavského panstva až po 20. storočie. Pútavým spôsobom
podáva obraz o histórii Rajeckých Teplíc nielen z hľadiska historických
faktov, ale prináša i zaujímavé osudy ľudí, ktorí ju vytvárali a boli jej
súčasťou. V knihe sa nachádza viac ako 150 fotografií od súkromných
zberateľov a z autorovho archívu.
I van
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Ján Letz
Boh z pohľadu súčasného stavu poznania a myslenia
Monografia nadväzuje na celoživotné dielo popredného slovenského
kresťansky orientovaného filozofa. Jadrom knihy je predstavenie návrhu
konceptu teológie z celostného pohľadu v jej reinterpretácii na teologickú
filozofiu v celostnom porozumení, pričom rôzne exemplifikácie tohto
postupu charakterizujú základné východiská pri tvorbe jej konceptu.
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Kolektív autorov
Zachráňme hrady. Záchrana historických ruín občianskymi
združeniami v rokoch 2002 – 2017
Zborník je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na
konferencii Oživovanie hradov v Bratislave 13. – 14. februára
2018. Okrem iných známych hradov zborník ponúka nášmu
regiónu známy Lietavský hrad a Hrad Hričov.
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Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017
Ročenka slovenskej architektúry je dlhodobý projekt, ktorý má
ambíciu pravidelne prinášať pohľad na aktuálnu slovenskú
architektonickú scénu. Diela zaradené do druhého vydania ročenky
sú tým najlepším, čo vzniklo v rokoch 2016 a 2017.
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Adriana Macháčová
Milujem tvoje lži
Autorka vo svojej najnovšej knihe zobrazuje dramatické vzťahy viacerých
navonok harmonických rodín a upozorňuje, že podobné situácie nebývajú vždy
iba fikciou. Jej hlavných hrdinov minulosť dobehla, nájdu v sebe dostatok lásky a
sily, aby si navzájom odpustili?
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Peter Cabadaj a kol.
Terchová. Monografia obce
Obec Terchová má v rámci Slovenska výnimočné postavenie. Monografia
ponúka bohatú minulosť, tradície obce, ale i súčasnosť. Je rodiskom národného
hrdinu Juraja Jánošíka, radcu a knihovníka cisárovnej Márie Terézie Adama
Františka Kollára a ďalších osobností. Terchová je vďaka nádhernej prírodnej
scenérii strediskom cestového ruchu, turistiky a zimných športov. Počas celého
roka sa tu organizuje množstvo kultúrnych, duchovných, športových a iných
podujatí.
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