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Víťazné knihy





Lucia Sasková
Odsúdená

Kniha spätá s Horným Považím:

- osobou autora textovej časti

Žilinská autorka Lucia Sasková prináša vo svojich

románoch zložité, znepokojujúc až kontroverzné témy.

Tejto zásade ostala verná aj vo svojej najnovšej,

ôsmej knihe s názvom Odsúdená.

Hlavná hrdinka musí nečakane čeliť krutej diagnóze,

ktorá jej obráti naruby celý život.







Rozmotaj si jazýček
Interaktívna hovoriaca knižka

Kniha spätá s Horným Považím:

- osobou autora textovej časti

- osobou autora obrazovej časti

Logopedická kniha zábavným spôsobom rozvíja

vyjadrovacie schopnosti detí a správnu výslovnosť

hlások. Kniha je bohato ilustrovaná, nechýbajú

básničky, chytľavé pesničky, zaujímavé úlohy a komiksy.

Autorkou textu je žilinská spisovateľka a pedagogička

Janka Necpalová.

Kniha vyšla vo vydavateľstve Albi.







Spievanky 2

Kniha spätá s Horným Považím:

- osobou autora obrazovej časti

Interaktívna hovoriaca knižka obsahuje 12 ľudových

pesničiek pre deti vrátane farebných nôt.

Deti si vypočujú príbeh z obrázka, môžu si zahrať

jednoduchý kvíz a zaspievajú si známe piesne ako

Ženilo sa motovidlo, Jedna druhej riekla, Páslo dievča

pávy a ďalšie.

Kniha je doplnená o ilustrácie akad. maliara Stanislava

Lajdu.







Patrik Groma, Milan Novák, Miro 
Pfliegel, Peter Štanský, Jozef Feiler

Stratená Žilina 2

Kniha spätá s Horným Považím:

- témou

- osobou autora textovej časti

- osobou autora obrazovej časti

Stratená Žilina 2, od úspešného autorského kolektívu

odokrýva ďalšie stratené a už neexistujúce miesta v Žiline.

V knihe sú uverejnené aj unikátne perokresby

akad. mal. a reštaurátora Mojmíra Vlkolačka

a akad. mal. Stana Lajdu doplnené množstvom nikdy

nepublikovaných informácií a fotografií.

Publikácia je rozdelená do štyroch kapitol – Banky v Žiline,

Bulharskí záhradníci, Kiná, Monumenty – obohatenú

i množstvom spomienok starých Žilinčanov a Žilincov.







Stano Lajda

Posledná večera Leonarda z Vinci

Kniha spätá s Horným Považím:

- osobou autora textovej časti

- osobou autora obrazovej časti

Stano Lajda je súčasný slovenský maliar.

Na rekonštrukcii ikonickej Poslednej večere pracoval

niekoľko rokov čo ho inšpirovalo k napísaniu tejto knihy

a to prostredníctvom beletrizovaného príbehu

a aj hĺbkového odborného rozboru slávneho diela.

Kniha je doplnená autorovými ilustráciami a bohatým

obrázkovým materiálom.

Kniha vyšla vo vydavateľstve Artforum.







Pavol Vitek

Sibírske siroty –
Bajkalsko-amurská magistrála

Kniha spätá s Horným Považím:

- osobou autora textovej časti

- osobou autora obrazovej časti

Autor úspešnej knihy o Transsibírskej magistrále

sa tentokrát vydal po koľajniciach jej mladšej sestry

Bajkalsko-amurskej magistrály (BAM).

V drsných zimných podmienkach precestujeme

najkrajšiu ruskú železnicu.

Navštívime pre Stredoeurópana neznáme mestá

a pohoria Východnej Sibíri a Ďalekého východu.

Cestu ukončíme na brehu Tatárskeho prielivu

na dohľad ostrovu Sachalin.

Kniha je obohatená o autentické autorské fotografie.

Kniha vyšla vo vydavateľstve Georg.





Prezentáciu pre Vás pripravil
Úsek regionálneho výskumu 
dokumentov a informácií 2020
Krajská knižnica v Žiline

Ivana Uríková, Nataša Lajdová
Mgr. Ivana Jančulová


