Katarína Morvai
Zariekanie
Kniha Zariekanie je napínavé fantasy, ktoré prináša príbeh o Nesse, mladej
žene, ktorá je od začiatku príbehu väznená neznámym mužom, na
neznámom mieste a z neznámych dôvodov. Podarí sa jej utiecť a tu sa rozvíja
príbeh o jej strastiplnej ceste. Katarína Morvai je Žilinčanka, ktorá už má za
sebou rôzne poviedky a dokonca aj knihy, ktoré však videli len jej najbližší.
Obálku navrhla Petronela Petrušová.
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Martina Bernátová
Foto Rek Žilina – tajomstvo jedného kufra

Kniha sa zaoberá dejinami ateliéru Rekovcov v Žiline, ktorý fungoval
v rokoch 1889 – 1933 na ulici Jána Reka, na mieste dnešného
Mestského úradu. Kniha vychádza z genealogického a archívneho
výskumu rodiny Rekovcov. Prezentuje nielen fotografie z produkcie
ateliéru a portréty členov rodiny, ale aj modernú súčasnú tvorbu
žilinského fotografa Juraja Reka, vnuka Matildy a Jána Silvestra
Rekových.

Odborná literatúra

Kolektív autorov
Zajtra bude včera
Hard scifi, space opera, cestovanie v čase, postapo, androidi, UI, biopunk,
cyberpunk to všetko nájdete v zbierke poviedok známych českých a
slovenských autorov a chýbať nesmie ani žilinská spisovateľka Katarína Soyka.
Poviedky sú v českom a slovenskom jazyku. Obálku a grafickú úpravu pripravila
Katarína Čavojová. Kniha vyšla vo vydavateľstve Hydra.
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Obetiam komunistického režimu: pamätníky,
pamätné tabule, sochy a busty
II. diel
Občianske združenie Konfederácia politických väzňov Slovenska
vydalo II. diel knihy Obetiam komunistického režimu: pamätníky,
pamätné tabule, sochy a busty. Obrazová publikácia obsahuje
fotografie pamätníkov, ktoré vznikli od vydania prvého dielu v
roku 2015. Publikácia neobsahuje texty, prehovoriť má samotná
fotografia, najmä text tabule, ktorý je z nej čitateľný.

Odborná literatúra

Zostavili: Jozef Kubás, Valéria Móricová
Pripravenosť mesta Žilina na zvládanie mimoriadnych
udalostí
Katedra krízového manažmentu a Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Žilinskej univerzity v Žiline, organizovala workshop s názvom Pripravenosť
mesta Žilina na zvládanie mimoriadnych udalostí, ktorý sa konal 29. októbra
2020 (online). Zborník vedeckých prác z workshopu obsahuje príspevky
účastníkov, ktoré sumarizujú cenné poznatky odborníkov z praxe
i akademickej sféry.
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Peter Šimko
Jazda storočiami: dejiny dopravy na Slovensku
a výpoveď exponátov z malého múzea
Publikácia na viac ako 200 stranách ponúka prehľad dejín
dopravy na Slovensku, a to od prvých chodníkov cez stredovekú
dopravu na vozoch a pltiach, dunajskú flotilu, železničnú sieť a
automobilovú dopravu až po lietadlá a lanovky. Čitateľ tak
prostredníctvom predmetov zo zbierky Považského múzea v
Žiline, obrázkov z archívu múzea či iných pamäťových inštitúcií
a súčasných fotografií exponátov nahliadne do tajov čarovnej
histórie dopravy.
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Juraj Vojtáš
Kráľ bez trónu
Kráľ bez trónu je pokračovaním knihy Odvážne srdce (2016). Autor v nej
prostredníctvom príbehu popisuje, ako mladí ľudia môžu objavovať
vlastné talenty, dary, vytvoriť si priestor na ticho a ako sa zapojiť do
spoločného dobra. Dej privedie čitateľa do fascinujúceho sveta Willa a
Cary, kde je boj dobra so zlom v plnom prúde.
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Alexander Sergejevič Puškin
Daj, Bože, nech sa nezbláznim
Daj, Bože, nech sa nezbláznim je preklad jedného z najväčších básnikov
všetkých čias, Alexandra Sergejeviča Puškina. Kniha je dvojjazyčná, a
obsahuje výber básní, preložených do slovenčiny po prvý raz. Kniha
vychádza v preklade Ľubomíra Feldeka, s nezabudnuteľnými ilustráciami
Kataríny Vavrovej.
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Gabriel Fusek, Andrea Slaná
Slovanské hradisko na Veľkom vrchu
Hradisko sa rozprestiera na kopci nazvanom Veľký vrch, pri obci
Divinka neďaleko Žiliny a bolo vyhlásené za Národnú kultúrnu
pamiatku v roku 1967. Kniha je spracovaná formou dvojjazyčného
katalógu (slovensko-anglického), ktorý podáva prehľad
základných informácií a nových poznatkov o archeologickej
lokalite, získaných vedeckým bádaním v minulosti, no
predovšetkým v posledných rokoch.
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