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Milí naši čitatelia a návštevníci. 

S príchodom nového školského roka sme sa rozhodli rozšíriť ponuku našich 
informačných služieb. Od septembra 2021 vám prinášame Newsletter Štátnej 
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, v ktorom vám v mesačných intervaloch budeme 
prinášať informácie o pripravovaných podujatiach a novinkách v knižničnom fonde. 
Newsletter tak rozšíri  ponuku informácií na našej webovej stránke, facebooku či 
v Knižničných novinách. Možno sa vďaka našej programovej ponuke rozhodnete 
navštíviť niektoré zo zaujímavých podujatí či výstav, ktoré sme pre vás pripravili, 
alebo stále expozície nášho Literárneho a hudobného múzea. A možno sa zapojíte do 
aktivít pre spestrenie voľného času v rámci Európskeho dňa jazykov. Veríme, že vás 
Newsletter Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici zaujme a tých, ktorí nás ešte 
nenavštívili, radi motivujeme stať sa našimi čitateľmi a prečítať si zaujímavú knihu z 
bohatého knižničného fondu. 

Na jednom mieste nájdete mesačný program podujatí a výber knižných noviniek, 
ktoré sú tematicky rôznorodé. Veríme, že si spomedzi nich vyberiete niečo zaujímavé 
na jesenné čítanie a navštívite nás. Ste u nás vítaní. Veď knižnica je dôveryhodnou 
bránou poznania a čítanie je opäť „in“. 

Vaši knihovníci z „ešvékáčky“



VÝSTAVY
Galéria v podkroví

DRAHOMÍR PRIHEL: V SKLE MAĽOVANÉ
VÝSTAVA K ŽIVOTNÉMU JUBILEU AUTORA
vernisáž 9. september o 17. 00 h
potrvá do 15. októbra

Átrium
MARIÁN KRNÁČ: SVET KOLÁŽE
výstava koláží
vernisáž 7. september o 16.00 h
potrvá do 22. októbra 

Prízemie 
KLASICKÝ NEMECKÝ POPOVÝ PRÍBEH
výstava nemeckých plagátov
potrvá do 20. septembra

ALLIANCE FRANÇAISE BANSKÁ BYSTRICA
výstava fotografií z aktivít AFBB
14. september – 29. október 

MEDENÝ HÁMOR
panelová výstava
potrvá do 30. septembra

I. poschodie
JAROSLAV JŮZEK: KRESBY
výstava kresieb
potrvá do 24. septembra

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTÚRU
panelová výstava s prezentáciou predchádzajúcich 
ročníkov
28. september – 5. október

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK – ASTRONÓM, 
VOJAK, POLITIK
výstava v spolupráci s Vojenským historickým ústavom 
potrvá do 31. januára 2022

PODUJATIA
DEŇ RUSKÉHO JAZYKA

význam ruštiny a zaujímavosti o Rusku a Rusoch,
kvízy, jazykové hry, konverzácie
spoločenská sála
4. jún o 16.00 h

TLIB XX. ročník
KNIŽNICA AKO BÁZA NEFORMÁLNEHO 
VZDELÁVANIA

odborný seminár pre knihovníkov a informačných 
špecialistov
8. – 9. jún

CESTOVATEĽSKÝ KLUB - ŠPANIELSKO
prezentácia najnavštevovanejších španielskych 
destinácií, tipy na výlet či dovolenku
prednášajúci: Julio Ruiz Monteagudo, Gymnázium 
Martina Hattalu v Trstenej
spoločenská sála
28. jún o 16.30 h

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM

NA KRÍDLACH HUDBY
výstava venovaná hudobnému skladateľovi
Vladimírovi Gajdošovi pri príležitosti jeho nedožitých
85. narodenín
výstavné priestory v expozícii Múzeum – domov múz
komentovaná prehliadka na objednanie: www.lhmbb.eu, 
048/471 07 72
15. jún – 29. september

STÁLE VÝSTAVY A EXKURZIE V ŠVK
VEDA V HRAČKÁCH

interaktívna výstava vedeckých hračiek, jednoduchých 
experimentov a hlavolamov
na objednanie: vedavhrackach@svkbb.eu, 
048/4710779,
Librarium

ŽUPNÝ DOM A JEHO „GENIUS LOCI”
turistické exkurzie do priestorov bývalého Župného 
domua expozícií múzea
na objednanie: exkurzie@svkbb.eu, 048/4710779

PERKUSIE – DOTYK S HUDBOU
Objavujte pestrosť zvukov a harmónií etnických 
perkusij ných a rytmických nástrojov. Individuálnym 
návštevníkom sú perkusie voľne k dispozícií v rámci 
otváracích hodín.
na objednanie: hudobneatrium@svkbb.eu, 
048/4710744

STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE LHM
Múzeum – domov múz
Ľudové hudobné nástroje
Bábkarský salón
Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove
Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

Navštívte nás

WWW.SVKBB.EU

http://www.lhmbb.eu
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•	 Novinky	 z	 knižnej	 kultúry:	 o	 knihách	
a	časopisoch

KOMOROVÁ, K. – JANKOVIČ, Ľ.: Knižná kultúra humanizmu
a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej
knižnice. Martin : Slovenská národná knižnica, 2020. 
768 s. ISBN 978-80-8149-131-3.
Reprezentatívna tematická monografia odhaľuje bohatý 
súbor tlačí 16. storočia z fondov Slovenskej národnej 
knižnice, ktoré dokresľujú obraz o fenoméne európskej 
kníhtlače a vydavateľskej činnosti v jednom z prelo-
mových období vývoja západnej civilizácie.

DRAGULOVÁ-FAKTUROVÁ, D.: Pozícia a význam prin-
tových médií pre detského adresáta na Slovensku: kom-
parácie v medzinárodnom kontexte. Bratislava : Daxe, 
2021. 239 s. ISBN 978-80-89429-93-6.
V originálnej monografii autorka predkladá komplexný 
pohľad na subsystém časopisov pre deti. Publikácia je 
určená najmä autorom a pedagógom ako aj študentom 
mediálnych štúdií, pedagogiky či grafického dizajnu.

•	 	Prečítajte	si	aj	knihy	o	deťoch	–	niečo	
z	dejín	i	zo	súčasnosti

KUŠNIRÁKOVÁ, I. – MANNOVÁ, E.: „Zabrániť bahnu morál-
neho rozkladu“ : Starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na 
Slovensku do roku 1945. Bratislava : VEDA vydavatelst-
vo SAV : Historický ústav SAV, 2020. 535 s. ISBN 978-80-
224-1858-4.
Kniha sa zaoberá zákonodarstvom a inštitucionálnymi 
zmenami v sirotskej agende, aj prechodom od súkrom-
nej, spolkovej a cirkevnej dobročinnosti k sociálnej poli-
tike štátu. Jednotlivé kapitoly osvetľujú situáciu sirôt 
z aristokratických, poddanských, meštianskych aj robot-
níckych rodín.

DAVIES, S.: Montessori pre batoľatá. Bratislava : Lindeni, 
2021. 248 s. ISBN 978-80-566-2060-1.
Pomocou princípov vytvorených doktorkou Mariou Mon-
tessori ukazuje autorka, ako je možné zmeniť život s ba-
toľaťom na pestrý a vzájomne obohacujúci čas plný zve-
davosti, učenia sa, rešpektu a objavovania.

REHLOVÁ, A: Diamantové deti. Banská Bystrica : Re.belia, 
2011. 154 s. ISBN 978-80-970805-0-1.
Kniha tlačovej hovorkyne Úradu Vysokého komisára OSN 
pre utečencov v Ženeve Annette Rehrlovej ponúka auten-
tické svedectvá detí západoafrickej Sierry Leone, jednej 
z najchudobnejších krajín sveta postihnutej desaťročnou 
občianskou vojnou, očami tých najkrehkejších - zástup-
cov tisícok detských vojakov.

•	 Zaujíma	vás	Slovensko?
ŠÍPOŠ, G. – KOSTELANSKÝ, Ľ. – PIŠKO, M.: Moc korupcie: 
zákulisie nášho boja za lepšie Slovensko. Bratislava : 
Transparency International Slovensko, 2020. 207 s. ISBN 

978-80-89791-17-0.
V októbri minulého roku vydala Transparency Interna-
tional Slovensko publikáciu, ktorá referuje o činnosti te-
jto mimovládnej organizácie od jej vzniku na Slovensku, 
teda od roku 1998. Poslaním organizácie je bojovať proti 
korupcii, zvyšovať transparentnosť inštitúcií a podpor-
ovať občiansku angažovanosť a demokratické procesy.

PECNÍK, M.: Uhlisko : veľký lexikón o mestskej časti Ban-
skej Bystrice. Banská Bystrica : Agentúra MP : Stredoslov-
enské národopisné združenie, o.z., 2019. 253 s. ISBN 
978-80-973546-0-2.
Kniha je spracovaná ako lexikón viac či menej známych 
hesiel z minulosti i prítomnosti lokality Uhlisko. Zameria-
va sa na historické, prírodné, krajinné, ale aj spoločenské, 
architektonické, športové či vzdelávacie témy.

DARULOVÁ, J. – KOŠTIALOVÁ, K. – KRIŠKOVÁ, Z.: Vidiek 
tradičný, moderný a inšpiratívny. Dedina roka. Hrušov, 
Dobrá Niva, Oravská Lesná, Spišský Hrhov. Banská Bystrica : 
Signis, 2020. 210 s. ISBN 978-80-99936-07-3.
Výskumníčky - etnologičky z Katedry sociálnych štúdií 
a etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici urobili unikátny výskum tzv. Dedín 
roka, teda dedín, ktoré získali ocenenie ministerstva 
Dedina roka, a to za rozvoj, inovatívnosť, spoluprácu so 
svojimi občanmi, rozvoj tradičnej dedinskej kultúry, skú-
majú spôsob ich života, a to aj v súvislosti s ich tradíci-
ami, staviteľstvom a kultúrou, hodnotia príčiny ich úspe-
chu, avšak všímajú si aj ich nedostatky.

BAŤO, R.: Ako skapal tatranský tiger. Bratislava : Premedia, 
2020. 311 s. ISBN 978-80-8159-912-5.
Kniha ukazuje najdôležitejšie rozhodnutia, ktoré ovply-
vnili hospodársky vývoj krajiny od jej vzniku v roku 1993 
až do roku 2020.

KUBUŠ, M.: Dvadsaťdva dier v rodnej zemi. Banská Bystrica : 
Signis, 2020. 231 s. ISBN 978-80-99936-08-0.
Román banskobystrického autora a prekladateľa, ktorého 
príbeh zachytáva históriu budovania železnice medzi 
Banskou Bystricou a Hornou Štubňou, konkrétne budo-
vanie dvadsiatich dvoch tunelov. Hlavná postava, Karol, sa 
neplánovane ocitá vo vlaku a jeho známy, starý pán pro-
fesor, rodák z Harmanca, mu rozpráva o druhej svetovej 
vojne a o výstavbe Trate SNP, azda najmalebnejšom úse-
ku magistrály spájajúcej Banskú Bystricu s Martinom.

•	 Zamyslenia	sa	nad	budúcnosťou	i	mi-
nulosťou

MESÍK, J.: Generácia apokalypsy: Život, na ktorý sme naše 
deti nepripravili. Banská Bystrica : Občianske združenie 
Laputa, 2020. 241 s. ISBN 978-80-99944-11-5.
Analytik globálnych rizík Juraj Mesík píše o hrozbách, 
ktoré na nás striehnu za každým rohom a vo svojich 
predapokalyptických textoch ukazuje predovšetkým to, aké 
dôležité je myslieť na nemysliteľné a zvyšovať tak šance na 
život aj pre nasledujúce generácie našej civilizácie.

Nové knihy
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HYLLAND, E. T.: Doba horúca. Banská Bystrica : Laputa/
Literárna bašta, 2020. 337 s. ISBN 978-80-99944-06-1.
Planéta sa prehrieva a my žijeme v dobe globálnej krízy. 
Autor skúma problémy životného prostredia, ekonomiky 
a identity antropologickou optikou. Na podklade 
etno grafických výskumov interpretuje vzťahy medzi 
lokálnymi udalosťami a globálnymi procesmi, ktoré 
neustále vznikajú v dôsledku ľudskej činnosti, a naopak.

GHODSEE, K.: Prečo majú ženy v socializme lepší sex. 
Banská Bystrica : Laputa/Literárna bašta, 2020. 275 s. 
ISBN 978-80-99944-07-8.
Etnografka Kristen R. Ghodsee niekoľko rokov skúmala 
životy žien vo východnej Európe a prináša nový pohľad 
na to, čo im priniesol kapitalizmus. Vo svojej štúdii 
zdôvodňuje, prečo majú dnešné ženy nižšie mzdy, sú 
častejšie diskriminované a obťažované alebo vedú 
nekvalitný sexuálny život.

•	 Texty	týkajúce	sa	pandémie	ochorenia	
Covid-19

Kolektív autorov: Celkom (ne)obyčajné veci izolovanej 
doby. Bratislava : Lindeni, 2021. 222 s. 
ISBN 978-80-556-2024-3
19 príbehov z karantény je zbierka jedinečných výpo-
vedí o tom, ako sa známe osobnosti i obyčajní ľudia 
vyrovnávali s jarným lockdownom.

FANG, F.: Denník z Wuhanu. Budmerice : Rak, 2021. 351 s. 
ISBN 978-80-85501-76-6
Dvadsiateho piateho februára 2020 sa čínska spiso-
vateľka Fang Fang prebudila do novej reality izolovaného 
mesta, v ktorom sa začal šíriť neznámy vírus. Zavretá 
doma začala písať online denník, ktorý čoskoro čítali 
desiatky miliónov ľudí denne a neskôr vyšiel vo viacerých 
svetových jazykoch. Emotívne opisuje začiatok pandémie 
Covidu, zlyhania miestnej vlády, kolaps zdravotníctva vo 
Wuhane a život počas sedemdesiatich šiestich dní prísnej 
karantény, keď sa nesmelo z domu ani na krok.

DEBRECÉNIOVÁ, Janka (ed.): Pôrod, práva, pandémia: 
monitorovacia správa o porušovaní ľudských práv žien 
pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti počas pandémie 
ochorenia Covid-19 v zdravotníckych zariadeniach na 
Slovensku. Bratislava : Občan, demokracia a zodpo-
vednosť, 2021. 67 s. ISBN 978-80-89140-28-2.
Publikácia prezentuje výsledky monitoringu reali-
zovaného viacerými metódami od marca do júna 
2020, teda v období prvej vlny pandémie ochorenia 
COVID-19. Jedným z jeho cieľov bolo identifikovať 
a opísať porušenia ľudských práv žien pri poskytovaní 
predpôrodnej a pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych 
zariadeniach na Slovensku počas pandémie.

KOVÁR, B. – ZAJAC. O. – BENEDIKOVÁ, L.: Epidémie 
v dejinách. Bratislava : Premedia, 2020. 293 s. 
ISBN 978-80-8159-836-4.
Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo už od 
nepamäti. Ich zásahy boli pritom často také radikálne, že 
ovplyvnili vývoj civilizácií takmer na celom svete. Kniha 
ponúka texty renomovaných archeológov a historikov, 

sumarizujúce epidemické i pandemické nákazy, ktoré už 
ľudstvo dokázalo prekonať.

•	 Právo
KIKLICOVÁ, M.: Skončenie pracovného pomeru : 
judikatúra. Žilina : Eurokódex, 2020. 479 s. 
ISBN 978-80-8155-098-0.
Publikácia približuje verejnosti rozhodovanie súdov 
v pracovnoprávnych veciach, vo veciach týkajúcich 
sa pracovnoprávnych vzťahov zamestnávateľov a za-
mestnancov a poskytuje náhľad a možno i odpovede na 
viaceré zásadné otázky z pohľadu nezúčastnenej a najmä 
nezávislej strany, vyplývajúce z pracovnoprávnych 
sporov a dotýkajúce sa oboch sporových strán.

•	 	Populárno-náučné	knihy	o	zdraví,	
ľudskom	tele,	športe	a	hrách	aj	z	iného	
uhla	pohľadu

KANG, L.: Šarlatáni: Stručné dejiny najžalostnejších 
liečiteľských praktík. Budmerice : Rak, 2020. 399 s. 
ISBN 978-80-85501-77-3.
Kniha Šarlatáni je pokusom o rekonštrukciu bizarných, 
čudných, niekedy až hrôzostrašných „liečebných po-
stupov“ lekárov, vedcov, liečiteľov, ale aj naozajstných 
šarlatánov a obchodníkov s ľudskou dôverčivosťou a pú-
tavo odhaľuje znepokojujúcu a dodnes existujúcu temnú 
stránku medicíny.

DRENKO, J.: Topografia atletiky na Slovensku do roku 
1919. Bratislava : Slovenský atletický zväz, 2021. 
ISBN 978-80-973058-2-6.
Kniha mapuje atletické dianie na Slovensku v uhorskej ére 
a analyzuje vývoj kráľovnej športov vo vyše šesťdesiatich 
slovenských lokalitách do roku 1919.

PASTIEROVÁ, L. - MOLNÁR, M.: Gauč alebo šťastie. 
Bratislava : Ikar, 2020. 263 s. ISBN 978-80-551-7600-0.
Motivačná kniha kondičného trénera obsahuje viac ako 
stopäťdesiat cvikov, ktoré sa môžete naučiť robiť správne, 
tak aby vás nič nebolelo a cítili ste sa fit bez ohľadu na 
vek či váhu.

BRYSON, Bill: Ľudské telo: príručka pre majiteľov. 
Bratislava : Ikar, 2020. 486 s. ISBN 978-80-551-7492-1.
Kniha Ľudské telo je fascinujúca, komplexná a prístupná. 
Vydajte sa s autorom na cestu do hlbín ľudského tela 
a zistite, ako funguje, čo sa v ňom môže pokaziť a ako 
skvele sa dokáže uzdraviť. Uvedomíte si, že sme oveľa 
zložitejší a záhadnejší, než ste si mysleli.

GAVER, D.: Vymakané telo. Bratislava : Albatros Media 
Slovakia, 2021. 215 s. ISBN 978-80-566-2054-0.
Tréningové programy, ktoré vám pomôžu získať telo, po 
akom ste vždy túžili od bývalého príslušníka Navy SEALs 
Duffy Gavera.

Bailey, Ch.: Koncentrace. Praha : Grada Publishing, 2020. 
244 s. ISBN 978-80-271-1324-8.
Praktická príručka ovládania pozornosti, ktorá vám umožní 
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byť kreatívnejším, produktívnejším a žiť zmysluplnejšie 
a tak budete vedieť, kedy sa sústrediť, uvoľniť, či robiť 
niekoľko vecí naraz.

MAGO, Z.: Úvod do štúdia digitálnych hier I. Trnava : 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta mas-
mediálnej komunikácie, 2020. 139 s. 
ISBN 978-80-572-0069-7.
Vysokoškolská učebnica, ktorej cieľom je poskytnúť 
čitateľom syntézu poznatkov o fundamentálnych te-
ma tických okruhoch štúdia digitálnych hier, tzn. 
počiatky herných štúdií na akademickej pôde, definície 
a vymedzenia pojmov hra a digitálna hra, stručná história 
a typológie digitálnych hier a ich hráčov.

TERRY, M. – GOODMAN, P.: Hokej – anatomie. Brno : 
CPress, 2020. 227 s. ISBN 978-80-264-3018-6.
Kniha je vynikajúcim sprievodcom pre hráčov, trénerov, 
športových fyzioterapeutov, hokejových amatérov a nad-
šencov. Nájdete tu 96 najúčinnejších cvikov popísaných 
krok za krokom a doplnených farebnými anatomickými 
ilustráciami so zvýraznenými zapojenými svalmi.

•	 Životopisné	knihy
MORGAN, J.: Agatha Christie: Životopis. Bratislava : 
Slovart, 2020. 446 s. ISBN 978-80-556-4691-6.
Janet Morganová dostala ponuku priamo od Agathinej 
rodiny, aby napísala jej „oficiálnu biografiu“ a získala 
exkluzívny prístup k Agathiným zápisníkom, kore-
špondencii i ďalším písomnostiam a tiež dostala prí-
ležitosť vyspovedať Agathiných príbuzných a priateľov.

MLODINOW, L.: Stephen Hawking: Kniha o priateľstve 
a fyzike. Bratislava : Slovart, 2020. 255 s. 
ISBN 978-80-556-4955-9.
Fyzik a autor popularizačných kníh Leonard Mlodinow 
vykresľuje Hawkinga z pohľadu blízkeho človeka, ktorému 
vážne ochorenie ALS dovoľovalo komunikovať rýchlosťou 
iba šesť slov za minútu, ale ktorý nikdy nezabudol začleniť do 
rozhovoru humor. Predstavuje ho ako vedca, ktorému objavy 
na poli fyziky zabezpečili nesmrteľnosť, ale aj vedca, ktorý 
ich vedel zrozumiteľne podať verejnosti ako nikto predtým.

GRAY, Colin: V kokpitu Spitfira. Neratovice : Omnibooks, 
2020. 213 s. 
ISBN 978-80-88274-47-6.
Novozélandský pilot Colin Gray pútavo píše o vzrušenie 
a stresu, prežívaným stíhacími pilotmi a tiež o tragédiách 
vojny, uvádza tiež komparatívne prednosti stíhacích 
lietadiel, najmä rôznych verzií Spitfiru, opisuje letecké 
súboje a reaguje na kritiku, ktorá sa zniesla na RAF počas 
evakuácie Dunkerque.

•	 Beletria
Kolektív autorov: Šťastné náhody. Bratislava : Ikar, 2020. 
270 s. ISBN 978-80-551-7625-3.
Výnimočnú zbierku poviedok s témou lásky od rôznych 
autorov dopĺňajú akvarely maliarky Jany Farmanovej. 
Vydavateľstvo Ikar s Nadáciou Markíza a cez Asociáciu 
poskytovateľov sociálnych služieb sa rozhodlo venovať 
výťažok z predaja knihy týraným a zneužívaným ženám 
s deťmi, aby mohli ľahšie začať nový život. Autorkou 
predslovu je prezidentka Slovenskej republiky Zuzana 
Čaputová, pre ktorú je jednou z priorít pomoc obetiam 
domáceho násilia.

BRYNDZA, R.: Temné piesky. Bratislava : Lindeni, Albatros 
Media, 2020. 319 s. ISBN 978-80-566-2008-3.
Hmlový fantóm, ktorý vraždí ľudí, je vraj len miestny 
mýtus. Jedno dievča sa však presvedčí o opaku. 
Kriminálny román.

SOLTÉSZ, A.: Hnev : vtedy na východe. Bratislava : Ikar, 
2020. 315 s. ISBN 978-80-551-7522-5.
Arpád Soltész sa v treťom románe Hnev vracia k pos-
tavám svojej prvotiny Mäso, do éry mečiarizmu, keď si 
nikto nemohol byť istý svojím majetkom, slobodou ani 
životom, pokiaľ ich nedokázal ochrániť hrubou silou 
alebo politickými konexiami.

Kolektív autorov: Marvel: Mýty a legendy. Bratislava : 
Fragment, 2021. 215 s. ISBN 978-80-566-2059-5.
Spoznajte rozprávkové mýty a epické legendy obrovského 
a živého Marvel vesmíru.
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