Víťazné knihy regionálnych
čitateľských súťaží
Žilinského samosprávneho kraja
Vyhlasovatelia súťaže:

Kniha Liptova 2012

Kniha Oravy 2012

Kniha Horného Považia 2012

Kniha Kysúc 2012

Kniha Turca 2012

Čitateľská súťaž v regionálnych knižniciach Žilinského
samosprávneho kraja
Regionálne knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasujú každý rok čitateľskú
súťaž pod názvom Kniha Horného Považia, Kniha Turca,
Kniha Liptova, Kniha Oravy a Kniha Kysúc.
V súťaži môžu byť nominované knihy, ktoré boli vydané
v predchádzajúcom roku a sú späté s daným regiónom
tematicky, osobou autora textovej či obrazovej časti, sú
spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej
publikácie a bolo im pridelené ISBN. O umiestnení kníh
v súťaži rozhoduje čitateľská verejnosť.
Z víťazných kníh je zostavená putovná výstava, ktorá putuje počas roka po všetkých regionálnych knižniciach Žilinského samosprávneho kraja.

1. miesto – beletria – Mišák, Peter: Najkrajšie slovenské
povesti o zvonoch
Mišák,Peter - Najkrajšie slovenské povesti o zvonoch. Žilina. Georg, 2012.
168 s.
Kniha s najzaujímavejšími povesťami a skutočnými príbehmi, ktoré súviseli so zvonmi z celého Slovenska a hlavne z
oblasti Liptova. Zvony znamenali pre ľudí veľa a spájali ich
s rôznymi veselými príhodami, ktoré autor verne zachytil v
tejto knihe. Knihu ilustroval Marián Čapka a bola vydaná vo
vydavateľstve Georg.

1. miesto – odborná literatúra – Marcinová – Knapcová,
Júlia, Jamečná, Soňa: Z vŕšku do doliny
Marcinová – Knapcová, Júlia, Jamečná, Soňa - Z vŕšku do doliny. Žilina,
KKS, 2012. 219 s.
V decembri 2012 Krajské kultúrne stredisko v Žiline uviedlo
do života svoju druhú knihu o ľudovom odievaní, tentokrát
Rajeckej doliny prvej polovice 20. storočia. Kniha vznikla
na základe výskumu ľudového odevu v devätnástich obciach a mestách a nadväzuje na publikáciu Čo vŕšok prejdeš, to iný kroj nájdeš rovnomenných autoriek.

1. miesto – beletria – Huba, Peter: Kliatba
Huba, Peter – Kliatba. Dolný Kubín. Mgr. Janka Hubová, 2012. 160 s.

Historická próza inšpirovaná osudmi rodu Turzovcov, ktorí
významne zasiahli do dejín Uhorska, aj Oravy. Dej sa
začína v roku 1754 a zameriava sa najmä na osudy najvýznamnejšieho príslušníka rodu Juraja Turzu, syna Františka Turzu a budúceho uhorského palatína.

1. miesto – odborná literatúra – Krivá. Obec a jej
obyvatelia v plynutí času
Zajac, Peter – Zajacová, Mária - Krivá. Obec a jej obyvatelia v plynutí času.
Krivá. Obecný úrad, 2012. 454 s.
Rozsiahla monografia zaoberajúca sa históriou obce
Krivá od prvej dochovanej písomnej zmienky r. 1575
až do roku 2010. Zameriava sa na historický vývin
obce, heraldiku, nárečie, prírodné pomery, remeslá
a remeselníkov, cirkevné dejiny, školstvo, šport, kultúru, tradičný odev a jedlá, záujmové združenia občanov, urbár, firmy pôsobiace v obci a významné osobnosti spoločenského i cirkevného života. Kniha je
obohatená množstvom ilustračných fotografií, dokumentov, ale aj spomienok obyvateľov obce a jej rodákov.

1. miesto – beletria – Mišák, Peter : Najkrajšie slovenské
povesti o zvonoch
Mišák,Peter - Najkrajšie slovenské povesti o zvonoch. Žilina. Georg, 2012.
168 s.

Kniha Najkrajšie slovenské povesti o zvonoch: kniha je
zbierkou najzaujímavejších povestí a skutočných príbehov, ktoré súviseli so zvonmi z celého Slovenska a hlavne
z oblasti Liptova. Zvony znamenali pre ľudí veľmi veľa a
spájali ich s rôznymi veselými príhodami, ktoré autor verne zachytil v tejto knihe. Knihu ilustroval v súčasnosti
jeden z najlepších slovenských ilustrátorov Marián Čapka.

1. miesto – odborná literatúra – kolektív autorov:
Trebostovo 1262
Kolektív autorov - Trebostovo 1262. Trebostovo. Obec Trebostovo, 2012.
82 s.

Monografia vyšla pri príležitosti 750. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Trebostovo. Obsahuje
súbor faktov, fotografií a spomienok, ktoré sú uchované v mysliach obyvateľov obce.

1. miesto – beletria – Chovan, Milan Igor: Základný hriech
Chovan, Milan Igor - Základný hriech. Ružomberok. EPOS, 2012. 340 s.
M.I. Chovan sa narodil v Ružomberku, kde aj žije.
Je autorom viacerých kníh náučných rozprávok pre deti,
ale aj povestí a románov určených dospelým čitateľom.
V Základnom hriechu autor podľa vlastného vyznania
neanalyzuje, nehodnotí a nepranieruje. Neponúka hotové
názory, námety, nedáva pokyny, odporúčania či rady.
Nechce čitateľa poučiť, ani pobaviť, ale kladie si za cieľ
podnietiť ho, ba dokonca vyprovokovať k vlastnému videniu, skúmaniu a hľadaniu. Otvára často citované otázky ľudského života
a bytia, navodzuje témy na zamyslenie a podnecuje k duchovnej hybnosti.
Základný hriech je pokračovaním románu Modrý ypsilon.

1. miesto – odborná literatúra – Kendera, Radislav: Ružomberok – historicky posledné prirodzené národné
centrum Slovenska
Kendera, Radislav - Ružomberok – historicky posledné prirodzené národné
centrum Slovenska. Ružomberok. TESFO, 2012. 181 s.
Radislav Kendera (1962), básnik, spisovateľ, autor
literatúry faktu, literárny aj regionálny historik, fotograf,
publicista, komunálny politik a vysokoškolský pedagóg
je vášnivým ružomberským lokálpatriotom.V knihe
predkladá pohľad do diania vo svojom rodisku od poslednej tretiny 19. storočia približne do polovice 20.
storočia, kedy tu vznikli a našli živnú pôdu hlavné filozofické a politické prúdy, ktoré ovplyvnili a dodnes
ovplyvňujú slovenskú politiku.

1. miesto – beletria – Ďuranová, Mária: Ja už nie som ja
Ďuranová, Mária - Ja už nie som ja. Tovarné. Pulp, 2012. 194 s.
Spisovateľka Mária Ďuranová je niekoľkonásobnou držiteľkou titulu Literárna autorita Kysúc, ktorý sa udeľuje najčítanejšiemu autorovi na Kysuciach v rámci súťaže Kniha Kysúc. Knižný titul pod názvom Ja už nie som ja vyšiel vo vydavateľstve Pulp, ktoré oslovuje mladšiu generáciu čitateľov. Príbehy žien všetkých vekových kategórií však ostávajú
ústrednou témou úspešnej autorky, ktorá zobrazuje súčasný
život realisticky a príťažlivo. Čitateľov upúta príbeh hlavnej
hrdinky Agáty, ktorá počas svojho mladého života zažije
tragickú udalosť a navždy zostáva psychicky i citovo poznačená. Je mladá,
pekná, pochádza z dobre zabezpečenej rodiny, no i napriek tomu, jej život
nie je ideálny.
1. miesto – odborná literatúra – Húšťavová,

Mária:

Ľudový odev na Kysuciach
Húšťavová, Mária - Ľudový odev na Kysuciach. Martin. Fomi, 2012. 181 s.
Etnografka Mária Húšťavová predstavuje čitateľovi publikáciu, ktorá má nielen výpovednú hodnotu, ale zároveň
dopĺňa nespracované oblasti etnografických výskumov na
území Kysúc, vytvárajúc tak ucelený obraz ľudového
odievania našich predkov. Bohatá fotografická súčasť
odborných textov názorne zachytáva vývoj ľudového
odevu od polovice 19. storočia až po súčasnosť.
Z hľadiska krojovej rozmanitosti je rozdelená na jednotlivé
oblasti – Vadičovskú dolinu, Bystrickú dolinu, Rudinskú dolinu, radoľskú
oblasť, čadčiansku oblasť, goralskú oblasť, oblasť bývalej Veľkej Turzovky
a detský odev na Kysuciach. Publikáciu vydalo vydavateľstvo FOMI s.r.o.
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