Zostavil Jakub Filo
1989 - Cesta k slobode
Novinári, historici a priami účastníci revolúcie, zachytávajú príbeh
roku 1989 ako kompletnú mozaiku udalostí nežnej revolúcie. V tretej časti, ktorá sa venuje spomienkam ľudí, ktorí stáli na tribúnach.sa
dozviete ako vnímal prechod od totality k demokratickému systému
Ľubomír Feldek.
ODBORNÁ LITERATÚRA

Katarína Kerekesová, Vanda Rozenbergová
Websterovci 2. Zo života pavúkov
Pavúčiu rodinu Websterovcov čaká dobrodružná cesta vysávačom, pobyt v kúpeľoch, aj napínavá domová súťaž v preťahovaní vláknom. Na jeseň si môžete túto rodinku pozrieť v podobe
animovaného filmu v kinách a na Vianoce aj vo vysielaní RTVS.
BELETRIA

Ivan Mrva, Peter Mulík
Rok 1918 a Slováci
Publikácia ponúka čitateľovi zaujímavé informácie o udalostiach, ktoré
v roku 1918 zásadne ovplyvnili život na Slovensku. Objasňuje ich príčiny a dôsledky, prináša autentické dokumenty a pramene na ďalšie
štúdium.
ODBORNÁ LITERATÚRA

Národný kalendár 2020
Matica slovenská každoročne vydáva Národný kalendár, ktorý sa venuje najvýznamnejším výročiam pripadajúcim na daný rok. V najnovšom vydaní si pripomenieme storočnicu našej prvej scény Slovenského národného divadla v Bratislave, 70 rokov od povestnej Barbarskej noci, ale najmä príbehy a osudy mnohých osobností (Žofia Bosniaková, Peter Tvrdý, Viliam Meško...)
ODBORNÁ LITERATÚRA

Čarovné Čičmany
Malý sprievodca nielen pre malých
návštevníkov
Považské múzeum v Žiline vydalo katalóg, ktorý
dokumentuje históriu a ľudovú kultúru v Čičmanoch. Okrem zaujímavého textu a originálnych obrázkov obsahuje aj špeciálnu časť venovanú deťom. Tie sa hravou formou oboznámia s tradičnými
remeslami, ktoré si budú môcť sami vyskúšať.
ODBORNÁ LITERATÚRA

Toňa Revajová
Kiko jeden, Kiko dva
V škôlke
Kajka je jedináčik a presne vie, aký veľký cirkus treba
urobiť, aby rodičia robili to, čo chce. Goran je tiež jedináčik, ale on sa snaží robiť všetko ako správny chalan.
Našťastie jeden bez druhého nevedia vydržať. A veľmi
našťastie, ako vraví Kajka, majú dva medvedíky, ktoré
rozprávajú - Kika jeden a Kika dva.
BELETRIA

Jaroslava Kuchtová
Mravčekovo
Vitajte v mravenisku na kraji lesíka! Žije nás tu veľmi veľa. A
máme plno práce. Stavať mravenisko, kŕmiť maličkých mravčekov, zháňať potravu... Ja sa volám Drobček, som ešte len budúci
prvák a vôbec sa mi nechce ísť do školy. Jedného dňa však nastal
poplach, lebo nebezpečenstvo číha na každom kroku...
BELETRIA

