Milan Opalka
Daň z príjmu psychickej osoby
Medzi zakladateľov Cyrilo-metodských dní v Terchovej patrí aj akademický
sochár Milan Opalka. V Terchovskej galérii umenia sa v roku 2020 konala Vernisáž
výstavy MILAN OPALKA – SKLO, spojená s uvedením monografie Daň z príjmu
psychickej osoby.
Odborná literatúra

Adriana Macháčová
Dokonalý manžel
Nina bola presvedčená, že keď sa vydá, rodinu zabezpečí manžel a ona sa bude
venovať iba výchove detí. S Oliverom si spoločný život starostlivo naplánovali: najprv
luxusný byt v centre mesta, potom auto, cestovanie a napokon dieťa. Idylka sa skončí
vo chvíli, keď sa Nina dozvie, že jej muž čaká dieťa s inou.
Beletria

Vadkerty Madeline
Slovutný pán prezident. Listy Jozefovi Tisovi
Američanka Madeline Vadkerty vypátrala v slovenských archívoch stovky osobných
listov adresovaných prezidentovi, ktoré nám ponúkajú neznámy obraz holokaustu na
Slovensku. Autorka ponúka trinásť silných dokumentárnych poviedok, ktoré otvárajú
málo známe kapitoly holokaustu na Slovensku. Knihu napísala v spolupráci s Jánom
Púčekom a v Absynte vyšla mimo edície.
Beletria

zostavil Martin Turóci
Z Makova do Budatína
Propagačná brožúra zaujímavým a moderným spôsobom mapuje
a prezentuje na 74 stranách kultúrny a historický potenciál
kysuckých obcí a celého regiónu usporiadaných od horného toku
rieky Kysuce v Makove po ústie v Budatíne, čo dokladá i jej názov.
Brožúra bude ponúknutá obciam a mestám ako zdroj propagácie
kultúrneho potenciálu.
Odborná literatúra

Jozef Moravčík a kolektív
Prvá vláda širokej koalície, nádej pre Slovensko
Zborník zo spomienok a úvah členov vlády v roku 1994. Publikácia popisuje zápas proti
zneužívaniu politickej moci v systéme založenom na slobodných voľbách.
Poohliadnutie späť na celé obdobie existencie nášho štátu svedčí, že niečo sa podarilo
dosiahnuť. Najväčšie výzvy sú však stále pred nami. Námety na zamyslenie čitateľ
nájde aj v tejto knihe. Vydavateľ, grafická úprava a ilustrácie: Výtvarná agentúra A1,
Žilina, Ing. Jaroslav Horečný.
Odborná literatúra

Toňa Revajová
Kiko jeden, Kiko dva - Schody do mora
Pokračovanie úspešného príbehu o Kajke, Goranovi a ich dvoch hovoriacich
medvedíkoch z knižky Kiko jeden, Kiko dva - V škôlke. Kto neverí, že medvedíky
vedia hovoriť, nech si túto knižku určite prečíta, a až potom sa pustí do dvojky.
Beletria

Old Rich
Architektúra života
Kniha správne postavených otázok, ale aj základov ich riešenia. Je to sprievodca životom
a jeho princípmi od skúseného manažéra a školiteľa, ktorý používa pseudonym Old Rich.
Kniha je určená širokej verejnosti, ale najmä tým, ktorí sa chcú naučiť správne si budovať
architektúru vlastného života a splniť si svoje sny.
Odborná literatúra

Stanislav Muntág
Malá & Veľká Fatra. Obrazový sprievodca
Prijmite pozvanie na virtuálnu túru horským krajom, ktorý patrí medzi klenoty
slovenskej prírody. Našu púť začneme na skalnom útese Kľaku a cez najkrajšie miesta
Malej a Veľkej Fatry prejdeme až na samý koniec fatranského oblúka v Harmaneckej
doline. Celá kniha je dvojjazyčná so slovensko-anglickým textom.
Odborná literatúra

Zostavil Juraj Rosinčin
Mons. Michal Šinský. Úvahy a kázne
Do rúk sa Vám dostáva kniha úvah a kázní Mons. Michala Šinského. Ako kaplán
nastúpil do Rakovej na Kysuciach. V roku 1959 bol preložený za správcu farnosti
do Bytčice pri Žiline, kde pôsobil takmer 40 rokov. Dňa 25. apríla 2015 bola na
starej fare v Bytčici odhalená pamätná tabuľa pri príležitosti 100. výročia
narodenia. Obálku a grafickú úpravu publikácie pripravila Výtvarná agentúra
A1, Žilina.
Odborná literatúra

