Víťazné knihy regionálnych
čitateľských súťaží
Žilinského samosprávneho kraja
Vyhlasovatelia súťaže:

Kniha Kysúc 2017

Kniha Turca 2017

Kniha Horného Považia 2017

Kniha Liptova 2017

Kniha Oravy 2017

Čitateľská súťaž v knižniciach
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.

KNIHA HORNÉHO POVAŽIA 2017
12. ročník čitateľskej súťaže
Počet nominovaných kníh: 64
Beletria:
28
Odborná literatúra:
36
Počet hlasov celkom:
Beletria:
Odborná literatúra:

3144
1096
2048

1. kategória – beletria:
1. miesto
Pavol Vitek: Po koľajniciach do hlbín Ruska
- počet hlasov 302
V knihe autor Pavol Vitek opisuje svoju 9500 kilometrov dlhú púť po
najdlhšej železnici sveta – Transsibírskej magistrále. Prešiel cez dva
svetadiely, naprieč siedmimi časovými pásmami, stretol a zoznámil sa
s mnohými miestnymi ľuďmi s ich životmi.. Kniha vyšla vo
Vydavateľstve GEORG Žilina.

2. miesto
Božena Lenčová: Čarovná dvojica
– počet hlasov 203
V knihe rozprávok vstúpite nielen do džungle, ale stretnete sa aj s tigríkom
Prúžikom a leopardíkom Škvrnom. A zažijete s nimi nejednu veselú
príhodu. Zavedú vás na miesta, kde by ste sa inak nedostali, ukážu vám aj
ďalších svojich priateľov a ostatných obyvateľov džungle a prezradia vám,
ako sa im spolu nažíva.
3. miesto
Jana Necpalová: Zatúlané papučky
– počet hlasov 90
Knižka, ktorú vydalo Tanečné divadlo Alternatív OZ, obsahuje 13
básní nasledujúcich v dejovej línii, v príbehu o mackovi, ktorý stratil
svoje papučky a pri ich hľadaní stretáva iné zvieratká
a objavuje
rôzne miesta. Je originálne ilustrovaná a doplnená o odborne hudobne
spracované CD.
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KNIHA HORNÉHO POVAŽIA 2017
12. ročník čitateľskej súťaže
2. kategória - odborná literatúra:
1. miesto
Juraj Straka: Atletika v Žiline 1921 – 2016
– počet hlasov 793

Monografia, ktorá obsahuje viac ako 300 strán, veľmi súhrnne a detailne
spracováva jednotlivé obdobia vývoja žilinskej atletiky. Obsahuje i komplexnú
tabuľku družstiev, historickú tabuľku výsledkov žilinských atlétov a stručné
profily každého, kto niečo v žilinskej atletike znamenal.

2. miesto
Patrik Groma, Milan Novák, Miro Pfliegel, Peter Štanský
Stratená Žilina 1
– počet hlasov 352
Jadro knihy tvoria štyri okruhy tém. Autori kládli veľký dôraz na fotografie
a mapy, vďaka ktorým sa starší čitatelia môžu opäť pozrieť na to, čo si
pamätajú zo Žiliny spred niekoľkých desaťročí. Publikácia je doplnená
ilustráciami Akad. mal. Stanislava Lajdu a profesora Mojmíra Vlkolačka.

3. miesto
Milan Gábik: Príspevok VÚVT Žilina k rozvoju výpočtovej techniky v Česko –
Slovensku, Diel 2
– počet hlasov 293

Prvotným zámerom pri spracovaní tohto prehľadu bolo pripomenutie si
jednej významnej etapy rozvoja elektrotechnického priemyslu na Slovensku
a uznanie pracovníkov VÚVT v Žiline, ktorí významným spôsobom prispeli
k rozvoju IT na Slovensku.
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KNIHA KYSÚC 2017
14. ročník čitateľskej súťaže
Počet nominovaných kníh: 51
Beletria:
23
Odborná literatúra:
28
Počet hlasov celkom:
Beletria:
Odborná literatúra:

11 995
5 500
6 495

1. kategória – beletria:
1. miesto
Ondrej Zimka: Zabudnutá záhrada
– počet hlasov 1 211
Akademický maliar Ondrej Zimka nám predstavuje zaujímavú knihu plnú
spomienok na svoje detstvo a rodnú Turzovku. Publikáciu vhodne dopĺňa
množstvo dobových fotografií z archívu rodiny Zimkovej i samotné Zimkove
obrazy. Na tvorbe reprodukcií a fotografií Ondreja Zimku má zásluhu fotograf
Jaroslav Velička. Návrh publikácie spracovala Mária Ščuryová a na knižný trh
ju prináša vydavateľstvo MAGMA.

2. miesto
Miloš Jesenský: Temný horizont. Nové príbehy Muldera a Scullyovej
– počet hlasov 775
Miloš Jesenský čitateľom predstavuje voľné pokračovanie titulu „Reálne
príbehy X“. V publikácií rozoberá záhady desiatej série Aktov X. Nové prípady
agentov Muldera a Scullyovej nie sú iba ikonické dobrodružstvá vo svete
konšpiračnej popkultúry, ale majú svoje reálne presahy aj do našej súčasnosti.
Kniha bola vydaná vlastným nákladom autora.
3. miesto
Juliana Belková, Oldřich Vaňous, Drahomíra Vaňousová, Vladimír Gajdošík: Pamäte
Zuzany Vaňousovej-Kronerovej. Herečka
– počet hlasov 579
Spolok rodákov Jozefa Kronera v Staškove vydal knižné pamäte svojej rodáčky
Zuzany Vaňousovej – Kronerovej, ktoré zachytávajú jej spomienky na detstvo,
súrodencov, na to čo milovala a čo ju robilo v živote šťastnou. Knižka je
napísaná prostredníctvom spomienok jej detí, vnúčat a príbuzných, ako mozaika
zážitkov, ktoré zachytávajú život rodiny Kronerovcov a Vaňousovcov.
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KNIHA KYSÚC 2017
14. ročník čitateľskej súťaže
2. kategória - odborná literatúra:
1. miesto
Pavol Gomola, Mária Ščuryová a kolektív autorov: Čierne - dedinka naša, monografia obce
– počet hlasov 1 878

Plnofarebnú monografiu obce s rozsahom vyše 560 strán vydalo vydavateľstvo
Magma - Mária Ščuryová v Čadci pre obec Čierne. Bohaté obsahové zameranie
prináša množstvo informácií o obci a jej obyvateľoch z minulosti i prítomnosti.
Na knihe pracoval široký autorský kolektív: Mária Ščuryová, Pavol Gomola,
Mária Stráňavová, Agnesa Čanecká, Jozef Potočár, Ján Ďurica, Iveta Bobulová,
Božena Časnochová, Ján Findura, Drahomír Velička, Rudolf Gerát, Jaroslav
Velička, Zuzana Priečková, Ladislav Paštrnák, Marta Jašurková, Lukáš Jurga,
Juraj Bukovan, Juraj Laššuth.

2. miesto
Mário Janík a kolektív: Dubie. 1367-2017
– počet hlasov 1 349
Monografia Dubie vznikla pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky
o kedysi samostatnej obci Dubie v okrese Kysucké Nové Mesto. Texty
dopĺňajú reprodukcie listín, máp a iných dobových dokumentov i množstvo
fotografií. Spoluautormi a zároveň autormi myšlienky vydať knihu boli
manželia Tatiana a Ľubomír Jánoškovci. Publikáciu vydalo Občianske
združenie Dubie spolu s Kysuckým múzeom v Čadci.
3. miesto
Anton Laš, Karol Masnica: Proti prúdu. Kysuce na starých pohľadniciach
– počet hlasov 667
Ucelený dokument, ktorý je výsledkom zberateľskej činnosti autorov Antona
Laša a Karola Masnicu, prináša čitateľovi zaujímavý pohľad do minulosti
Kysúc. Publikácia, ktorá obsahuje viac ako 200 fotografií bola vydaná
vlastným nákladom. Na odbornej textovej časti sa podieľali autori – Drahomír
Velička, Ivana Kontríková Šusteková a Ivan Gajdičiar st. Pridanou hodnotou
príťažlivej obrazovej publikácie sú popisné texty k fotografiám v anglickom a
v poľskom jazyku.
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KNIHA LIPTOVA 2017
11. ročník čitateľskej súťaže
Počet nominovaných kníh: 50
Beletria:
25
Odborná literatúra:
25
Počet hlasov celkom:
Beletria:
Odborná literatúra:

1796
806
990

1. kategória – beletria:
1. miesto
Jozef Daník: Vzbura rokov
– počet hlasov 462
Vzbura rokov je autorova jubilejná pätnásta básnická zbierka. Je rozdelená do
štyroch častí a nachádzame v nej viac ako stovku textov. Jozef Daník sa v nej
vyznáva z lásky k žene, deťom a vnúčatám, z čistého vzťahu k rodičom a
starým rodičom. V centre jeho básnického opisu je kraj, v ktorom žije, a jeho
ľudia. Spomína tiež na významné osobnosti mesta, ospevuje folklór, ľudové
tradície a krásy Slovenska. Do básní sa premietajú aj dlhoročné skúsenosti pri
práci s mládežou. Vydal GEORG v Žiline.

2. miesto
Milan Igor Chovan: Čarovný hrnček. Slovanské rozprávky
– počet hlasov 170
V knihe nájdete dovedna tridsaťtri slovanských rozprávok, ktoré sa
odovzdávali z generácie na generáciu medzi Slovákmi, Čechmi,
Moravanmi, Slezanmi, Rusmi, Bielorusmi, Poliakmi, Rusínmi, Srbmi,
lužickými Srbmi, Bosniakmi, Chorvátmi, Slovincami. V rozprávkach je
obsiahnutá ľudová múdrosť našich predkov. Príbehy dotvárajú ilustrácie
Natálie Hulejovej. Vydal EPOS v Ružomberku.
3. miesto
Michal Gejdoš: Bieda šitá sladkou niťou
– počet hlasov 66
Autor sa v autobiografickej knihe vracia spomienkami do doby nenávratnej
a nenapodobiteľnej, do detstva a mladosti chlapca žijúceho na dedine na sklonku
druhej svetovej vojny. Spomína si na rodný dom, mamine rozprávky, radosti
a strasti žiaka ľudovej a meštianskej školy i na svoje učňovské a vojenské roky;
na postavy a postavičky rodného Iľanova. Knihu zostavila po jeho smrti
manželka. Dopĺňajú ju ilustrácie Andrey Vyoralovej. Vydal Jozef Stanovský.
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KNIHA LIPTOVA 2017
11. ročník čitateľskej súťaže
2. kategória - odborná literatúra:
1. miesto
Štefan Packa: Pavel Petráš – Vítanie jari
– počet hlasov 360
Autor zostavil publikáciu pri príležitosti autorskej výstavy Pavel Petráš –
Vítanie jari v rodnom meste umelca Prievidzi v roku 2017. Aj nedávne
životné jubileum maliara (85 rokov) bolo príležitosťou nazrieť do dielne
autora, ktorého život a tvorba sú spojené s Liptovom. Vydal GEORG
v Žiline.

2. miesto
Monika Váleková: Martin Benka. Človek a krajina
– počet hlasov 155
Martin Benka svojou tvorbou položil základy slovenskej výtvarnej moderny
a do pamäti národa sa zapísal pôsobivosťou a výrazovou silou obrazov.
Publikácia symbolicky spája dva umelcovi blízke regióny – Turiec a Liptov.
V Martine tri desaťročia žil a tvoril, Liptov mu poskytoval najviac inšpirácií
pre maliarsku tvorbu. Publikáciu vydali Slovenské národné múzeum
v Martine a Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom
Mikuláši.

3. miesto
Iveta Zuskinová: Liptov : ľudové umenie: umenie a remeslo v živej tradícii
– počet hlasov 152
Monografia je voľným pokračovaním publikácie Liptov v ľudovej
kultúre, kde autorka rozvinula témy zamerané na umenie. Jej prínosom
je prepojenie tradičného výtvarného umenia a remeselného prejavu.
Autorka dôverne pozná región Liptov aj ľudí, ktorí svojou tvorbou
formovali tento kraj. Publikácia je obohatená o anglický preklad
a množstvo kvalitných fotografií. Vydala Spoločnosť priateľov Múzea
Liptovskej dediny v Liptovskom Hrádku.
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KNIHA ORAVY 2017
10. ročník čitateľskej súťaže
Počet nominovaných kníh: 27
Beletria:
15
Odborná literatúra:
12
Počet hlasov celkom:
Beletria:
Odborná literatúra:

1118
529
589

1. kategória – beletria:
1. miesto
Medard Slovík: Stretnutia naslepo
– počet hlasov 305
Súbor kratších próz reportážneho, spomienkového či cestopisného charakteru.
Autor sa inšpiroval predovšetkým rodnou Oravou, ale aj dobrodružnými zážitkami
a postrehmi z ciest po Slovensku i cudzine. Čitateľ sa zoznámi so zamilovanou
učiteľkou, opitými železničiarmi, tajomnou vidiečankou či záhradkárom starej
mamy. Hrdinovia sa v marhuľových sadoch, upršanom Londýne, ukrajinskom
trolejbuse či pri škótskych jazerách presvedčia, že náhody predsa len existujú.
Alebo azda prídu na to, že tento svet už lepší nebude.
2. miesto
Peter Huba: Z Božej vôle palatín
– počet hlasov 137
Román približuje osobnosť Juraja Turza, hlavného župana Oravy a uhorského
palatína, v pravdivom svetle, bez jeho vytrhnutia z diania doby na rozhraní 16.
a 17. storočia, kedy veľkú časť Uhorska ovládali Turci a územie dnešného
Slovenska pustošili protihabsburgskí povstalci. Životná cesta Juraja Turza bola
zložitá. Bol úprimný veriaci a chcel byť prospešný Bohu aj ľuďom. Podľa toho
sa správal. Možno jednoznačne konštatovať, že svojím konaním sa zaradil
medzi najvýznamnejšie osobnosti v histórii Slovenska.
3. miesto
Michaela Galambošová: Lov na nevestu
– počet hlasov 42
Štvrtý spoločenský román od autorky pochádzajúcej z Oravy. Jozef, svojský
milovník alternatívnej terapie, sa vracia do dediny, v ktorej si postavil zrub.
V ženách sa sklamal. Tie, na ktoré natrafil, si nevedeli patrične uctiť muža, boli
lenivé a len by sa nechali obskakovať. Preto ho poteší, keď natrafí na Helgu.
Krásnu, no najmä bohatú podnikateľku z Bratislavy, ktorá sa vie o seba postarať.
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KNIHA ORAVY 2017
10. ročník čitateľskej súťaže
2. kategória - odborná literatúra:
1. miesto
Ján Banovčan – Ingrid Banovčanová (zost.): Monografia obce Zábiedovo
– počet hlasov 174
Rozsiahla publikácia, ktorú zostavili Ján Banovčan a Ingrid Banovčanová
približuje históriu oravskej obce Zábiedovo. Zameriava sa nielen na dejiny
obce, heraldické symboly, jej obyvateľov a ich tradičnú kultúru, život
a remeslá, ale aj prírodné pomery, zaujímavé pamiatky, históriu cirkvi,
školstva, kultúrno-osvetovú a športovú činnosť. Texty sú doplnené ilustračnými
fotografiami.

2. miesto
Anna Štúrová: Spomienky na babku z Liesku
– počet hlasov 140
Pri príležitosti 55. výročia úmrtia a 140. výročia narodenia Márie
Dreveňákovej, babice a ľudovej lekárky, vyšla kniha Spomienky na babku
z Liesku. Obsahuje zaznamenané spomienky známych aj neznámych ľudí, ktorí
ju navštívili. Hoci sa veľa zabudlo, o tom, že žila v Liesku, liečila a pomáhala
ľuďom, sa ešte stále vie. Táto výnimočná žena si získala úctu a na mnohé jej
liečebné postupy sa dodnes nezabudlo.

3. miesto
Peter Huba: Architekt svitajúcich časov : Blažej Félix Bulla
– počet hlasov 97
Autor monografie na základe bohatého archívneho materiálu rekonštruuje život
a dielo architekta, staviteľa, tvorcu nábytku, autora divadelných hier, herca,
zberateľa ľudových piesní, obdivovateľa ľudovej architektúry a tiež
zakladajúceho člena Slovenského spevokolu. V knihe sa čitateľ okrem iného
zoznámi so vznikom slovenského slohu, nájde podrobné informácie súvisiace
s výstavbou Národného domu v Martine i mnohých iných stavieb, ktoré Blažej
Bulla projektoval. Odborný text dopĺňajú beletrizované pasáže z pera Petra
Kubicu a bohatá obrazová príloha.
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KNIHA TURCA 2017
10. ročník čitateľskej súťaže
Počet nominovaných kníh: 25
Beletria:
13
Odborná literatúra:
12
Počet hlasov celkom:
Beletria:
Odborná literatúra:

1233
640
593

1. kategória – beletria:
1. miesto
Pater Mišák: Alicine psy
– počet hlasov 121
Po desaťročnej pauze prichádza opäť so zbierkou krátkych próz – poviedok.
Voľne nadväzuje na čitateľsky úspešnú knihu Pointa smrť (2007). Alicine psy sú
svedectvom doby, ale aj nevšedným „vzhľadom“ do ľudských duší, úsilím
o portrétovanie človeka v zápase o seba samého, v ktorom sú tienisté i svetlejšie
stránky jednotlivcov (ak chceme, tak aj „hrdinov“) v približnej rovnováhe.
Dobro nevíťazí vždy nad zlom a ani zlo nemá ustlané na ružiach. Akúsi
magickosť vnášajú do príbehov nevšedné pointy, ústiace neraz až do bizarností.
2. miesto
Milan Nemček: Nepresný kalendár
– počet hlasov 100
Nepresný kalendár je zbierka básní zachytávajúcich obrazy prírody
počas jedného kalendárneho roka. Vznikol tak kalendár, v ktorom sa
dá z básní zistiť, či je jeseň, zima, jar alebo leto. Na podrobný
kalendár je to síce málo, ale na lyriku nepresného kalendára je to
očarujúco presné. Básne sú doplnené autorovými fotografiami
prírody zo všetkých štyroch ročných období.
3. miesto
Anna Ursíni Jamrišková: Kamienok v mozaike
– počet hlasov 75
Štvrtá zbierka básní od poetky Anny Ursini – Jamriškovej, rodáčky zo Sučian
„Poézia pre mňa nie je sviatočne prestretý stôl, ale chlieb každodenný. Ten ražný,
čo sa ťažko miesi, ale o to viac vonia a dlhšie vydrží čerstvý. Prestať ju čítať,
počúvať, písať duša by trpela hladom.“
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KNIHA TURCA 2017
10. ročník čitateľskej súťaže

2. kategória - odborná literatúra:
1. miesto
Ľubomíra Tumová: Huličky – buličky : zborník piesní , tancov, zvykov a
tradícií z výskumu Mgr. Elenky Vojtekovej
– počet hlasov 102
Elena Vojteková dlhé roky viedla detské folklórne súbory. Tam kde
pôsobila, vždy nazbierala veľa zaujímavého piesňového materiálu, ktorý
chce ponúknuť detským súborom v regióne. V zborníku ponúka svoje
spomienky, zvyky a tradície z výskumu i scenáre tanečných choreografii
programov DFS Jazierko z Jazernice.

2. miesto
Martin Ferenčík: Beh a bežci spod Znieva
– počet hlasov 98
Beh na Zniev sa natrvalo zapísal do slovenského bežeckého kalendára, ale
aj sŕdc mnohých vyznávačov aktívneho pohybu v prírode. V jeho
dvadsiatich ročníkoch štartovalo na ňom viac ako dvetisíc pretekárov zo
Slovenska, Českej republiky, Poľska a Rakúska. Kniha Beh a bežci spod
Znieva opisuje každý ročník konaného športového podujatia. Mapuje
kompletnú históriu (vrátane výsledkov) bežeckého podujatia od roku
1994, ale aj spomienky organizátorov i samotných atlétov a ich úspechy.

3. miesto
Ľubomír Jankovič: Slovensko, Európa a svet na starých mapách a v grafických
vyobrazeniach historických tlačí 15. až 18. storočia z fondov a zbierok Slovenskej
národnej knižnice
– počet hlasov 89
Kniha prezentuje domácej i zahraničnej verejnosti najvýznamnejšie
kartografické aj grafické prejavy pôvodných tvorcov: mapy, atlasy, mestské
či krajinárske veduty a plány rôzneho typu a obsahu, ktoré časovo i
teritoriálne presahujú Slovensko a dokonca aj Európu. „Prostredníctvom
takýchto tematicky atraktívnych a vizuálne pútavo spracovaných monografií
chceme odborníkom i laickej verejnosti sprístupniť najvzácnejšie dokumenty
písomného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktoré máme v našich depozitoch.
(Katarína Krištofová, generálna riaditeľka SNK)
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