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ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIZNICA V BANSKEJ BYSTRICI

DO POZORNOSTI ČITATEĽOM

Milí naši čitatelia a návštevníci,
aj keď si to málokto z nás v každodennom zhone uvedomí, že oranžová, žltá, hnedá, sem tam
sivá a teplá červená sú farby, ktorými sa hlási november. Biela farba je v poradí. Lístie sa
poneviera po chodníkoch, miesta posledného odpočinku plápolajú bezbranným plameňom.
Niekto si položí halloweensku tekvicu pred dom, niekto si zapáli sviečku na upokojenie duše.
A niekto si len tak, pri kozube alebo nočnej lampe, otvorí knihu. Alebo sa vyberie do galérie
na výstavu či do múzea pozrieť si výnimočnú zbierku ľudových hudobných nástrojov. Je viac
času na knihy, na čítanie, lebo ešte niet snehu, ktorý by nás lákal von.
Preto prichádzame s novembrovou ponukou Newslettra Štátnej vedeckej knižnice v
Banskej Bystrici. Našej kolegyni Michaele Törökovej, ktorú už možno poznáte, prechádzajú
rukami mnohoraké knižné novinky, z ktorých starostlivo spracovala obsiahly výber
literatúry, ktorý vám ponúkame aj s programom novembrových podujatí. Možno budú
podujatie obmedzené z dôvodu pan
demických opatrení, alebo sa budú konať
on-line, ale veríme, že to pochopíte.
Ak ste sa nestali ešte našimi pravidel
nými čitateľmi, možno nastal ten správny
čas na zápis do našej knižnice.
Ak si aj kupujete knihy a neviete čo s nimi
po prečítaní ďalej, máme pre vás riešenie.
Aj prečítaná kniha vydaná v rokoch 2020
-2021 si nájde u nás miesto. Darujte ju
knižnici a ďalším čitateľom v rámci akcie
„Knihodar – kniha od vás pre vás.“ Vďaka
tomu získate voľný vstup na interaktívnu
výstavu Veda v hračkách.
Nezabúdajte na nás. Sme tu pre vás
všetkých a čakáme s knihami, ktoré sú
určené práve vám. Vrhnite sa s chuťou
do čítania a strávte s knihou zo Štátnej
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici po
kojné novembrové dni.
Univerzálna študovňa s historickou oponou s názvom Nad Tatrou sa blýska

vaši knihovníci z „ešvékáčky“
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Navštívte nás
VÝSTAVY
Galéria v podkroví
ANDREJ A MARTIN AUGUSTÍNOVCI:
HĽADAČI SNOV
maľba, kresba, ilustrácie ku knihám
potrvá do 3. decembra

Átrium
ZDENKO MIKULA ČLOVEK
S HUDBOU ŽIVOTA

výstava pri príležitosti 105. výročia narodenia
hudobného skladateľa
potrvá do 3. decembra

Prízemie
FJODOR DOSTOJEVSKIJ - EPIZÓDY

výstava o živote a diele spisovateľa
a interaktívna výstava Dostojevského maľovanky
potrvá do 23. novembra
Výstava bratov Augustínovcov v Galérii v podkroví

I. poschodie
ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTÚRU

PODUJATIA

panelová výstava s prezentáciou predchádzajúcich
ročníkov
potrvá do 5. novembra

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

ZA OPONOU OCHOTNÍCKEHO DIVADLA
výstava o ochotníckom divadle
9. november – 10. december

II. poschodie
DUŠAN JARINA: ZLATÝ STÔL

výstava ilustrácií ku knihe L. Balleka Zlatý stôl
potrvá do 30. novembra

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU

tematické hodiny plné slovnej zásoby a informácií o
priekopníkoch z nemecky hovoriacich krajín na objednanie: katarina.nemcova@svkbb.eu, 048/4710714
8. – 12. november
Nemecká študovňa

KINO V KNIŽNICI
BETONRAUSCH/BETONRAUŠ
nemecká komédia z roku 2020
9. november o 16.00 h
Tvorivé centrum

KVÍZOVÉ UTORKY V KNIŽNICI
VYNÁLEZY A INOVÁCIE Z NEMECKY
HOVORIACICH KRAJÍN

Prihlásiť sa ako jednotlivec alebo skupina môžete vopred
na e-mailovej adrese katarina.nemcova@svkbb.eu,
neprihlásení vytvoria skupinu na mieste.
variant A: prezenčne
variant B: on-line stream
20. november o 16.00 h
Tvorivé centrum

CESTOVATEĽSKÝ KLUB
KUBA OČAMI EURÓPANA

Obrazy Andreja Augustína zaujmú návštevníkov

cestovateľská prezentácia Slovenky
PhDr. Márie Kočnerovej, PhD., ktorá istý čas strávila
na Kube
23. november o 17.00 h
Spoločenská sála

WWW.SVKBB.EU
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BESEDA S PREKLADATEĽOM

hosť: Paulína Šedíková Čuhová
moderuje: Zuzana Bariaková
25. november o 16.00 h
Spoločenská sála

Hudobné átrium
FENOMÉNY ROCKOVEJ HUDBY

Audiovizuálna výstava s ponukou projekcií mapuje po
čiatky rockovej hudby až po súčasnosť. Je oslavou tvorby
kľúčových osobností hudobnej scény, ktorých výročia si
v tomto mesiaci pripomíname: Janis Joplin, Jim Morrison, Freddie Mercury, John Lennon, Sting a ďalší.
Výstava je spojená s voľným výberom projekcií filmových dokumentov a koncertných záznamov hudobných legiend.
2.–30. október

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM

„DUCH NÁRODA ŽIJE V PIESNI“

výstava pri príležitosti 100. rokov od založenia
Speváckeho zboru slovenských učiteľov
Múzeum – domov múz
12. november – 28. január

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
domu a expozícií múzea
na objednanie: exkurzie@svkbb.eu, 048/4710779

ONDREJ SLIACKY

PERKUSIE – DOTYK S HUDBOU

PAVEL HRÚZ – SOLITÉR NOVODOBEJ SLOVENSKEJ LITERATÚRY

STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE LHM

výstavka pri príležitosti 80. výročia narodenia literárneho vedca, publicistu, redaktora, šéfredaktora časopisu Slniečko, editora, prozaika, autora literatúry pre
deti a mládež a scenáristu
1. október – 17. január 2022
vitríny II. poschodie

výstava zo zbierok LHM pri príležitosti nedožitého
80. výročia narodenia spisovateľa
potrvá do 5. novembra
na objednanie: lektor.lhm@svkbb.eu, 0905 303593
výstavné vitríny v expozícii Múzeum – domov múz

VYLÚŠTIŠ MA?

Online súťaž pri príležitosti výročí narodenia literárnych a hudobných osobností interaktívnou formou
prostredníctvom osemsmeroviek.
www.facebook.com/LHMBB
potrvá do 17. decembra

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

Múzeum – domov múz
Ľudové hudobné nástroje
Bábkarský salón
Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove
Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach
Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove
Otvorené utorok – nedeľa od 9.00–16.00 h
kontakt: lhmbb@svkbb.eu, tel. 0905303593
Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach
– kontaktujte Obecný úrad Podkonice, tel. 048/4187838

ČÍTANIE Z KNIHY PAVLA HRÚZA

memoáre z medeného mesta – úryvky z diela Pavla Hrúza
Múzeum – domov múz
3. november o 16.00 h

LITERÁRNE OSOBNOSTI REGIÓNU
BANSKÁ BYSTRICA

Františk Švantner, Andrej Sládkovič, Hana Gregorová
a ďalší. Ako, kedy a čo tvorili a prečo by sme mali o
nich vedieť? Múzeum ponúka odpovede a prehľad
literárnych osobností spojených s banskobystrickým
regiónom. Prostredníctvom zbierok sa zoznámite s ich
životom a dielom.
Múzeum – domov múz
2. – 30. november

Pamätný dom J.G. Tajovského v Tajove

ĎAKUJEME, ŽE POČAS PANDÉMIE COVID 19 DODRŽIAVATE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
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Nové knihy
VEDA A ZNALOSTI. ORGANIZÁCIA. POČÍTAČOVÁ
VEDA. INFORMÁCIE. DOKUMENTÁCIA.
KNIHOVNÍCTVO. INŠTITÚCIE. PUBLIKÁCIE
PALKOVIČOVÁ, E.: Bibliografia prekladov z literatúr písaných po
španielsky do slovenčiny (1900-2020). Bratislava : Univerzita
Komenského , 2020, 137 s. ISBN 978-80-2234-880-5
V aktualizovanom a doplnenom treťom vydaní (2000, 2006)
bibliografie knižných prekladov hispánskej literatúry do slovenčiny
sa autori usilujú poskytnúť čo najúplnejšie informácie o knižných
prekladoch španielskych a hispanoamerických autorov do slo
venčiny. Bibliografia je užitočnou východiskovou pomôckou pre
hispanistov, študentov hispanistiky i romanistiky, pre akademickú i
čitateľskú obec. Úvodná štúdia doc. Evy Palkovičovej prináša pohľad
na prítomnosť hispánskych literatúr v slovenskom kultúrnom
priestore s ohľadom na historický a kultúrny kontext. Bibliografia
má dve hlavné časti venované prekladom zo španielskej literatúry a
z literatúr jednotlivých hispanoamerických krajín, register autorov a
slovenských prekladateľov a bibliografiu použitých zdrojov.
BERÁNEK, M. – KORČOK, M.: Holokaust na Slovensku: seredské
svedectvá / Matej Beránek, Martin Korčok. Bratislava : Slovenské
národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry : Virvar, s.r.o. ,
2021, 141 s. ISBN 978-80-8060-496-7
Kniha Holokaust na Slovensku – Seredské svedectvá je rozdelená
do dvoch častí. Prvá časť (Holokaust na Slovensku) sa venuje
prenasledovaniu Židov medzi rokmi 1938 – 1945. Zachytáva
protižidovskú politiku slovenského štátu. Jej výsledkom bolo
systematické porušovanie ľudských a občianskych práv Židov
žijúcich na slovenskom území, ktoré nakoniec viedlo k ich
likvidácií za hranicami Slovenska, ale aj priamo na jeho území.
Druhá časť (Seredské svedectvá) približuje svedectvá preživších
holokaust pochádzajúcich zo Slovenska. Mnohí z nich prešli
seredským táborom, dostali do ďalších koncentračných táborov,
alebo sa ukrývali v horách.
LEE, K.-F.: Supervelmoci umělé inteligence : Čína, Silicon Valley a
svět v éře Al. Praha : Argo , 2020, 291 s. ISBN 978-80-257-3050-8
Překotný vývoj v oblasti umělé inteligence přinese dramatické
změny dříve, než mnozí odborníci předpokládali. Motorem vývoje
už nejsou ani tak samotné inovace, jako spíše velikost trhu generující
obrovské objemy dat, s nimiž technologické firmy pracují. Směr proto
začínají udávat dvě velmoci – Čína se svými strategiemi pobídek a
vládních programů a Spojené státy, které stále ještě platí za lídra v
oblasti technologií. Autor ve své knize na obě velmoci apeluje, aby
s rostoucí technologickou mocí převzaly i odpovědnost za změny,
kterými lidstvo v nejbližší budoucnosti bude procházet. Předvídá, že
největší výzvou budoucnosti nebude převzetí lidské práce umělou
inteligencí, ale otázka, co znamená být člověkem.

FILOZOFIA. PSYCHOLÓGIA
CHARBONIER, J.-J.: 3 klíče, jak překonat nejhorší životní zkoušky.
Bratislava : Eugenika, 2021, 171 s. ISBN 978-80-8100-656-2
V první části vám kniha představí zcela převratným a dosud
neznámým způsobem, jak v naší bytosti funguje vědomí. Autor
přitom vychází z dlouholetého výzkumu umírajících, lidí v kómatu

4

a osob, které přežily klinickou smrt. Druhá část je zasvěcena
definici opravdového štěstí jako stavu klidu, jenž není závislý
na okolním prostředí a je snadno dosažitelný, aniž bychom se
museli odvolávat na náboženství či filozofii. Poslední část uvede
do praxe tři tajemství bezvýhradného štěstí v nejhorších chvílích
života - při ztrátě milované bytosti či zvířete, vážné nemoci,
nezvratném postižení, našem vlastním umírání, citové ztrátě,
ztrátě zaměstnání a vážných finančních problémech.
BUCHER, A.: Psychologie štěstí. Praha : Portál, 2021, 367 s. ISBN
978-80-262-1737-4
Jedna z nejobsáhlejších a nejobsažnějších odborných publikací
na téma štěstí, které kdy byly vydány, se systematicky zabývá
různými aspekty štěstí. Hledá tak odpovědi na otázky jako:
Co je štěstí? Co nás dělá šťastnými? K čemu štěstí vede? Dá
se štěstí zvýšit? Věnuje se různým pojetím štěstí, způsobům,
jak štěstí měřit, faktorům štěstí (proměnným biologickým,
genetickým, osobnostním, sociodemografickým – jako je
pohlaví, věk, příjem či národnost –, v podobě aktivity a vztahů,
v podobě náboženství a spirituality), efektům štěstí (např. na
zdraví, kognitivní schopnosti, morální jednání) i strategiím
zvyšování štěstí (v běžném životě i v terapii a poradenství).
Kniha nenabízí rady, ale podává přehled snad všech dostupných
výzkumů a poznatků týkajících se štěstí, je oceňována pro svou
srozumitelnost a přehlednost.
MASLOW, A.H.: Motivace a osobnost. Praha : Portál, 2021, 375
s. ISBN 978-80-262-1728-2
V knize Motivace a osobnost představuje Maslow systematickou
teorii a aplikaci motivace a osobnosti, kterou vyvodil ze syntézy tří
přístupů: holistického, dynamického a kulturního. Nabízí rozšíření
našeho chápání lidské osobnosti pohledem do „vyšších“ úrovní
lidské podstaty. Jeho teorie je dnes citována nejen v psychologii,
ale také ve vzdělávání, managementu, sociologii a mnoha dalších
humanitních oborech. Její znalost patří k základům poznání o
lidských potřebách a hodnotách, které člověku „umožňují být
dostatečně silný a lidský, aby převzal kontrolu nad svým osudem“.
Abraham H. Maslow byl americký psycholog, představitel
humanistické psychologie jako třetího proudu v psychologii a
holistického přístupu ke studiu osobnosti.
PURCELL, M.C. – MURPHY, J.R.: Mindfulness pro zvládání hněvu
pro teenagery. Praha : Portál, 2021, 143 s. ISBN 978-80-2621726-8
Občasný pocit frustrace ze školy, ze vztahů s kamarády a rodičů,
nebo dokonce ze života je docela normální. A za to, že dospívající
někdy ztratí hlavu a reaguje hněvem, se nemusí stydět, to se stává.
Dospívání je složité období a je třeba se během něj vypořádávat
s mnoha výzvami, ovšem je to ještě složitější, pokud teenager
nedokáže během stresujících situací zachovat klid. Naštěstí
existují možnosti, jak se tomu naučit. Jednou z možností je využití
účinných metod redukce stresu založených na mindfulness v
kombinaci s dialektickou behaviorální terapií. Aktivity v této
knize pomohou dospívajícím rozlišit mezi zdravými a nezdravými
formami hněvu, naučí se díky nim vhodným rozhodovacím
dovednostem, dokážou nalézt emoční rovnováhu a dokážou lépe
vnímat své pocity tady a teď. Také se díky aktivitám naučí, jak
lépe navazovat vztahy s vrstevníky, kamarády a rodinou.

SPOLOČENSKÉ VEDY
Demografia. Sociológia. Štatistika
BRIDLE. J.: Temný novovek : technológie a koniec budúcnosti.
Banská Bystrica : Laputa , 2021, 357 s. ISBN 978-80-99944-44-3
Doba neustálych technologických zmien pretvára aj naše
videnie sveta. James Bridle nám ukazuje, ako sa tomuto
vývoju oddávame aj bez hlbšieho poznania, a zároveň kritizuje
matematické myslenie, ktoré zvádza k viere, že každý problém
je možné vyriešiť výpočtami. Temný
novovek je volaním po technologickej
gramotnosti a nových metaforách, ktoré
nám ponúknu iný pohľad na to, ako
technológie naozaj fungujú.

Politika
ROSENFELD, B.: The Autocratic Middle
Class : How State Dependency Reduces
the Demand for Democracy. Princeton
Oxford : Princeton University Press ,
[2021], 276 s. ISBN 978-0-691-19218-5
Ako ekonomická závislosť strednej
triedy na štáte bráni demokratizácii
a prispieva k autoritárskej odolnosti
Tradičná múdrosť tvrdí, že rastúce stredné triedy sú silou demokracie. Napriek
tomu v post-sovietskych krajinách,
ako je Rusko, kde stredná trieda rýchlo
rástla, sa autoritárstvo prehlbuje. Bryn
Rosenfeld, ktorý spochybňuje základný
princíp demokratizačnej teórie, ukazuje, ako môžu byť stredné triedy v skutočnosti zdrojom podpory autokracie
a autoritatívnej odolnosti, a odhaľuje,
prečo rozvoj a hospodársky rast nemusia
nevyhnutne viesť k väčšej demokracii.

Ekonomika. Ekonomické vedy

Predmetná vysokoškolská učebnica sa venuje právnej regulácii
bezpodielového spoluvlastníctva manželov ako jedného z
druhov vecných práv. Vymedzuje podstatu, charakteristiku a
význam bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
ČIČKÁNOVÁ, P.: Náhrada škody v pracovnom práve : judikatúra.
Žilina: Eurokódex, 2021, 435 s. ISBN 978-80-8155-100-0
Zákonník práce ako základný právny predpis pracovného práva na území Slovenskej republiky upravuje vykonávanie závislej
práce zamestnancom pre zamestnávateľa
v pracovnom pomere alebo v obdobnom
pracovnom vzťahu. Pri výkone závislej
práce môže dôjsť ku škode tak na strane
zamestnanca, ako aj na strane zamestnávateľa. Cieľom publikácie bolo zosumarizovať významné súdne rozhodnutia
(52 judikátov) z oblasti zodpovednosti za
škodu v pracovnom práce a tým sa stať pomocníkom advokátom, podnikovým práv
nikom, personalistom, ale aj študentom
právnických fakúlt a širokej verejnosti pri
riešení otázok zodpovednosti zamestnanca
a zamestnávateľa za škodu.

Verejná správa. Štátna správa.
Vojenská správa
The Slovak municipal financing system and
its review. Štvrtok na Ostrove : Pro Civis,
2021, 64 s. ISBN 978-80-89741-21-2
Publikácia popisuje systém financovania
miestnej samosprávy, obcí a ich kontrolu na
Slovensku.
ANDERSON, T.: Historie německého
tankového vojska. Praha : Grada , 2020, 288
s. ISBN 978-80-271-1761-1
Táto kniha sa zameriava na štruktúru a
organizáciu najznámejšej jednotky druhej
svetovej vojny - tankovej divízie (Panzerwaffe).

Oslava kníh podľa R. Hofera pred budovou ŠVK

BONDAREVA, I.: Finančný trh : teória a prax. Bratislava :
SPEKTRUM STU : Slovenská technická univerzita v Bratislave ,
2021, 119 s. ISBN 978-80-227-5101-8
Vysokoškolská učebnica poskytuje informáciu o základných
nástrojoch finančného trhu. Obsahuje kontrolné otázky a
testy, čo umožňuje študentovi preveriť si svoje poznatky a
samostatne ohodnotiť svoje teoretické vedomosti v rámci
skúmanej témy. Osobitná pozornosť je venovaná rozvíjaniu
praktických zručností študentov pri práci s rôznymi nástrojmi
finančného trhu. Uvádzajú sa typické úlohy, ktoré by mal byť
každý predajca a kupujúci cenných papierov schopný vyriešiť,
aby sa predišlo možným stratám, ako aj vysvetlenie situácií,
ktoré sa vyskytujú na trhu s cennými papiermi. V učebnici sú
uvedené vzorce na výpočty a ich interpretácia. Cieľom učebnice
je oboznámiť študentov so základnými otázkami teórie a praxe
finančných trhov, objasniť kategoriálny aparát a prispieť k
výchove profesionálne zdatných manažérov.

Právo. Právna veda.
CIRÁK, J. - DOLÍHALOVÁ, M. – KUBOŠIOVÁ, J. – TAKÁČ, J.:
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Banská Bystrica :
Belianum : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2021, 73
s. ISBN 978-80-557-1839-2

PROCHÁZKA, J. – NEČAS, P.: Přístupy k tvorbě bezpečnostních
a obranných strategií : vědecká monografie. Banskej Bystrici :
Belianum , 2020, 201 s. ISBN 978-80-557-1656-5
Monografia sa zaoberá prispôsobovaním bezpečnostného
systému (BeSy) a systému obrany štátu vývojom vonkajšieho a
vnútorného prostredia a prístupmi k tvorbe bezpečnostných a
obranných stratégií za účelom zaistenia bezpečnosti a posilnenia
obranyschopnosti štátu.

Zabezpečenie duševných a materiálnych
životných potrieb
PECHÁČKOVÁ, M.: Kdo chytá v síti. Brno : BizBooks, 2020, 279 s.
ISBN 978-80-265-0919-6
Dokumentární kniha o zneužívání dětí na internetu. Internet
je jediné místo, které neodděluje svět dětí a dospělých.
Režiséři Vít Klusák a Barbora Chalupová založili na internetové
seznamce fiktivní profily tří dvanáctiletých dívek jako výchozí
bod výbušného dokumentu o internetových predátorech V síti.
Do pěti hodin se jim ozvalo přes osmdesát mužů. V navazujícím
souboru rozhovorů najdete hlubší rozbor postav z filmu, který
vyvolal obrovský rozruch ještě před vlastním odvysíláním.
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HANSEN, A.: Instamozek : stres, deprese a úzkosti zapříčiněné
moderní dobou. Praha : Portál, 2021, 159 s. ISBN 978-80-2621717-6

v úzkej súvislosti s rozvojom renesančnej a novovekej filozfie v
17. storočí cez prizmu fenomenológie 20. storočia a osobitne
očami českého fenomenológa J. Patočku.

Máte potíže s usínáním? Dokážete se delší dobu soustředit
jen s obtížemi? Toužíte po dokonalém životě celebrit ze
sociálních sítí? Kniha renomovaného švédského psychiatra
se zabývá dopadem „digitálního věku“ na fungování našeho
mozku. Stres, který zažíváme dnes, není stejný jako u našich
předků. Jak se s ním vypořádat, když nás mobilní telefony
zásobují dopaminem, a podporují tak vytváření závislosti?
Navíc narušují naši schopnost soustředění už jen tím, že se
nacházejí v naší blízkosti, ani je nemusíme používat. Když
si je s sebou bereme do postele, ovlivňuje to kvalitu našeho
spánku, a neustálé porovnávání s ostatními na sociálních
sítích nám také na klidu nepřidá. U dětí už byla zaznamenána
nejdrastičtější behaviorální změna všech dob a není zdaleka
jasné, jak používání mobilních telefonů a čtení elektronických
materiálů do budoucna ovlivní naši schopnost učení. Nemluvě
o prohlubujícím se pocitu sociální izolace… Autor nabízí „první
pomoc“ v podobě tipů, jak významně změnit životní styl ve svůj
prospěch, uvádí nejnovější poznatky výzkumníků této oblasti a
v závěru se zabývá úvahami o tom, zda se náš mozek dokáže na
změněné podmínky adaptovat.

APLIKOVANÉ VEDY. MEDICÍNA. TECHNOLÓGIA

Výchova. Vzdelávanie
ZVÍROTSKÝ, M. – RICHTEROVÁ, M. – BEND, S.: Příběh školní
šikany: učebnice pro pedagogické pracovníky. Praha :
Nakladatelství Karolinum : Univerzita Karlova , 2021, 127 s.
ISBN 978-80-246-4825-5
Představit nejdůležitější poznatky o školním šikanování na
pozadí příběhu, který vtáhne čtenáře do děje – to je cílem této
neobvyklé učebnice. Její text je rozvržen do pěti hlavních kapitol,
které na reálných životních situacích ilustrují vývoj a zákonitosti
jednoho z nejnebezpečnějších skupinových fenoménů. Konkrétní
příklady ukazují nejčastější chyby při řešení šikany a jejich možné
důsledky. Čtenáři jsou vedeni k samostatnému uvažování o
tématu, k promýšlení vlastních zkušeností a podnětů a k jejich
následnému porovnání s uváděnými poznatky. Text je doplněn
terminologickým a výkladovým slovníčkem a také přehledem
vybraných knižních publikací o šikaně. Kniha je určena nejen
současným a budoucím pedagogickým pracovníkům, ale i dalším
čtenářům, kteří se zajímají o problematiku násilí a šikanování v
dětských kolektivech.

Etnológia. Etnografia. Zvyky. Obyčaje. Tradície.
Spôsob života. Folklór
BODOROVÁ, O. – PULIŠOVÁ, Ľ.: Pôvab kraslíc : katalóg zo
zbierok Gemersko-malohontského múzea, Rimavská Sobota
: Gemersko-malohontské múzeum, 2021, 85 s. ISBN 978-8085134-63-6
Cieľom katalógu, ako aj sprístupnenej výstavy (20. apríl - 13.
jún 2021), s názvom Pôvab kraslíc je prezentácia rôznorodých
techník výzdoby veľkonočných vajíčok, pochádzajúcich zo
zbierok Gemersko-malohontského múzea.

MATEMATIKA. PRÍRODNÉ VEDY
BAŠISTOVÁ, S.: Patočka a novoveká matematická prírodoveda.
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, ŠafárikPress , 2021,
223 s. ISBN 978-80-8152-999-3
Monografia sa snaží zachytiť rozvoj matematickej prírodovedy
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Lekárske vedy. Medicína.
NIEHAUS, J.: Sonografie : praktická příručka. Praha : Grada,
2020, 460 s. ISBN 978-80-271-2468-8
Těžiště publikace se 650 instruktivními obrázky je v ultrazvukovém
vyšetřování břišní oblasti, další kapitoly jsou věnovány cévám,
lymfatickým uzlinám, plicím, krku a končetinám. Znázorněny
jsou obrazy normální a patologické. Krátké a výstižné texty
obsahují všechny potřebné informace, čtenář v knize na
lezne i tipy a triky potřebné pro kvalitní vyšetřování v běžné
každodenní praxi. Kniha je určena začínajícím sonografistům,
ale ocení ji i zkušení odborníci.
PÖTHE, P.: Emoční poruchy v dětství a dospívání. Praha : Grada
Publishing, 2020, 261 s. ISBN 978-80-271-1038-4
Renomovaný český autor MUDr. Peter Pöthe předkládá čte
nářům jasně a poutavě ty nejnosnější a nejinspirativnější
psychoanalytické objevy. Formou napínavého čtení se snaží
předat co největší množství informací z oblasti psychoanalýzy
dětí a dospívajících, vývojové psychologie a psychiatrie. Věnuje
se terapii i diagnostice. Vše doplňuje praktickými příklady ze své
praxe. Publikaci zaměřil především na psychiatry, psychology,
psychoterapeuty, sociální pracovníky, pediatry, pedagogy,
vychovatele, učitele mateřských škol. Jistě však v mnohém
obohatí rodiče i dospívající, kteří se trápí psychickými problémy.
STOČESOVÁ, V. – ČÁP, D.: Psychoterapeutická práce s původci
domácího násilí : zvládání vzteku, agrese a násilných projevů.
Praha : Portál, 2020, 182 s. ISBN 978-80-262-1655-1
V rámci řešení problematiky domácího násilí aktuálně vstupuje do
popředí zejména terapeutická práce s původci domácího násilí,
zvláště pak s jejich agresí, vztekem a násilnými projevy. Autoři
předkládané knihy se proto snaží vystihnout ucelený pohled na
danou problematiku skrze různé přístupy k terapii původců násilí.
Popsané programy však nejsou určeny pouze původcům násilí
v partnerských vztazích, ale také osobám, které se dopouštějí
násilí na pracovišti, v dopravě, při výchově dětí či mají potíže se
zvládáním vzteku a agresivních tendencí. Konkrétní programy
jsou popsány z hlediska efektivity pro různé cílové skupiny a jsou
doplněny kazuistikami a terapeutickými technikami, jež je možné
klientům nabídnout. Kniha je určena psychologům, psychiatrům,
terapeutům, lektorům a sociálním pracovníkům, kteří s cílovou
skupinou klientů pracují, ale také studentům těchto oborů. Je
vhodná i pro osoby, jež se setkaly s násilím v jakékoli podobě a
chtějí se dozvědět víc o jeho zvládání.
VALENTA, M.: Dramaterapie. Praha : Portál, 2021, 399 s. ISBN
978-80-262-1715-2
Jedinečná publikace na českém trhu, která vychází v novém,
upraveném a aktualizovaném vydání, je nejen vynikajícím
textem pro studenty psychologie, speciální pedagogiky a
příbuzných oborů, ale i zajímavým nahlédnutím do jedné z
technik arteterapie pro laickou veřejnost. Psychoterapeuti,
vychovatelé i vedoucí dramatických kroužků zde mohou
najít inspiraci a informace o stále se rozvíjejícím oboru. Na
poutavých příkladech z praxe autor vysvětluje jednotlivé fáze

terapie i konkrétních sezení. Zvláštní pozornost si zaslouží část
knihy věnovaná dramaterapeutickým sezením s mentálně
postiženými klienty.

Poľnohospodárstvo a príbuzné oblasti vedy a
techniky. Lesníctvo. Poľnohospodárska výroba.
Využívanie prírody
BAČKOR, J.: Poľovačky v Chočských vrchoch. I. diel , Pod
Prosečným. Ružomberok : Epos, 2021, 237 s. ISBN 978-8089547-70-8
Autentické poľovnícke príbehy a zážitky, ktoré autor popísal v
prvom diele „Poľovačiek v Chočských vrchoch“, sa odohrávajú
najmä v nádhernej Prosieckej a nemenej krásnej Kvačianskej
doline.
Publikácia vyšla v edícii „Poľovnícke fotopríbehy“, preto ju
vynikajúci fotograf Tibor Bédi ilustroval tematicky ladenými
plnofarebnými fotografiami, ktoré tvoria asi polovicu rozsahu
súborného literárno-umeleckého diela.

Komunikačný a dopravný priemysel. Účtovníctvo.
Obchodný manažment. Vzťahy s verejnosťou.
SRPOVÁ, J.: Začínáme podnikat : s případovými studiemi
začínajících podnikatelů. Praha : Grada Publishing, 2020, 260 s.
ISBN 978-80-271-2253-0
Kolektiv zkušených autorů vám poradí, jak přijít na nové
nápady, jak si ověřit zájem zákazníků a pomocí jakých nástrojů
u nich vyvolat zájem o váš produkt nebo službu. Dozvíte se,
jaké jsou trendy v podnikání a na co si dát pozor při výběru
společníka a na co nesmíte zapomenout při řízení zaměstnanců.
Získáte přehled o tom, jaké typy byznys modelů existují a jaké
jejich charakteristiky jsou úspěšné. Poznáte účetní výkazy,
jejich strukturu, jak důležité informace pro finanční řízení vám
jednotlivé účetní výkazy poskytují a jak správně postupovat
při finančním plánování. Zjistíte, kde můžete najít potřebné
informace o založení firmy a platné legislativě, o různých for
mách podpory podnikání a organizacích, které vám mohou
pomoci ve vašem podnikání. Seznámíte se s tím, jaké jsou
zásady pro sestavení podnikatelského plánu a jakou by měl mít
strukturu. Kniha obsahuje definice základních pojmů z oblasti
podnikání, příklady z praxe, cenné rady a tipy pro začínající
podnikatele. Pro inspiraci zde naleznete také tři případové
studie začínajících podnikatelů.
JAZYK. LINGVISTIKA. LITERATÚRA
PRÍHODOVÁ, E.: Spievam, lebo milujem- : život a dielo Janka
Silana. Bratislava : LIC, 2021, 291 s. ISBN 978-80-8119-127-5
Janko Silan (1914 1984), básnik, kňaz, žil a tvoril mimo
literárnych centier, programov a skupín. Zachoval si slobodu a
nezávislosť vo vnútornom exile. Musel sa vyrovnávať najprv s
nepriazňou osudu (chudoba, slabozrakosť, strata matky), neskôr
s nepriazňou režimu. Edita Príhodová predstavuje jeho dielo v
biografickom a literárnokritickom kontexte, pričom používa
interpretačnú a literárnohistorickú metódu. V monografii
chronologicky sleduje jednotlivé zbierky a ukazuje, ako sa
kryštalizovala autorova básnická metóda.
MIKŠÍK, M.: K jasu a tiesni mierim : Ivan Laučík v interpretáciách.
Bratislava : LIC, 2021, 259 s. ISBN 978-80-8119-132-9
Matúš Mikšík v monografii venovanej predstaviteľovi skupiny
Osamelých bežcov analyzuje jeho zbierky, interpretuje básne a
objasňuje princípy jeho poézie.

BABOŠOVÁ, Ľ.: Písomné práce z angličtiny B1. Nitra] : Enigma ,
2021, 88 s. ISBN 978-80-8133-098-8
Kniha je vhodná pre študentov na prípravu na písomnú formu
internej časti maturitnej skúšky.
Preštudujte si, ako sa píšu jednotlivé útvary maturitného
slohu: opis osoby, miesta, recenzia, rozprávanie, úradné listy,
súkromné listy, články, eseje.
MACHALA, L.: Slovacica litteraria 1 , O slovenské literatuře
zpoza řeky Moravy. Studia 1986-2020. Fintice : FACE - Fórum
alternatívnej kultúry a vzdelávania , 2021, 236 s. ISBN 978-8089763-63-4
Vedecká monografia českého slovakistu a bohemistu Lubomíra
Machalu je súborom autorových najvýznamnejších štúdií o
slovenskej literatúre. Pôvodné literárnokritické state nado
búdajú postupom času presah do literárnej histórie a doku
mentujú dobové aj súčasné pohľady na slovenskú prózu
„zpoza řeky Moravy“, ako to autor podčiarkuje v podnadpise
knihy. Machalove vysoké nároky na literatúru podrobujú prózu
kritickému skúmaniu a napomáhajú pochopiť slovenskú prózu
v jej svojbytnosti, ako aj v konfrontácii s českou literatúrou.
Osobnosť a bádateľovo metodické čítanie bolo vždy vnímané
ako produktívny príspevok do diskusie o slovenskej literatúre a
tentoraz sa prvý raz podáva sumárne ako syntéza autorových
slovakistických statí od druhej polovice 80. rokov minulého
storočia po súčasnosť.
MORNŠTAJNOVÁ, A.: Listopád.Brno : Host, 2021, 292 s. ISBN
978-80-275-0593-7
Ptali jste se někdy sami sebe, jaký by byl váš život, kdyby v
listopadu 1989 dopadlo všechno jinak? Jaké by byly naše
osudy, kdyby komunismus neskončil a my zůstali za železnou
oponou oddělující nás od světa i jeden od druhého? Jedna z
nejúspěšnějších českých spisovatelek Alena Mornštajnová opět
překvapuje. Její nový román je dramatickým příběhem obyčejné
rodiny, kterou velké dějiny jedné listopadové noci rozdělí a
postaví proti sobě. Sledujeme příběh Marie Hajné, která je kvůli
účasti na demonstracích zatčena a odsouzena ke dvaceti letům
vězení. Ví, že už nejspíš nikdy neuvidí vyrůstat své děti, a při
životě ji udržují jen dopisy. A taky naděje, že se nakonec přece
jen shledají. Vedle toho se odvíjí příběh dívenky Magdaleny,
která je odebrána rodičům a umístěna do „ozdravovny“, v níž se
vychovávají nové komunistické kádry. Jejich osudy se jednoho
dne protnou, ale zcela jinak, než si obě představovaly a přály.

GEOGRAFIA. BIOGRAFIA. DEJINY
Geografia. Zemepis. Výskum Zeme a jednotlivých
krajín. Cestovanie. Oblastný zemepis.
ŠUPTAR, V.: 101 zážitkov z Kazachstanu. Warwickshire :
Hertwortshire Press Ltd., 2021, 235 s. ISBN 978-1-913356-25-5
Neopakovateľný bedeker cestovateľa, ktorý v slovenskom
preklade Timey Jurčovej vydalo Veľvyslanectvo Kazašskej
republiky v Slovenskej republike spolu s národnou spoločnosťou
Kazakh Tourism a britským vydavateľstvom Hertfordshire
Press (2021). Kniha je živým fotoalbumom a cestovným sprie
vodcom, ktorý v náčrtoch odhaľuje identitu a tradície krajiny
od staroveku až po súčasnosť. V skratke prezentuje ľudí,
architektúru, zaujímavé mestá, nádhernú kazašskú prírodu,
krásne hory a jazerá, ako aj mnohé pamätihodnosti. Veľvyslanec
Kazašskej republiky v Slovenskej republike Roman Vasilenko o
knihe hovorí, že vyšla uprostred pandémie covidu-19, keď bolo
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dokonca čudné pomyslieť si, že ľudstvo sa bude môcť opäť
vrátiť do normálneho života, ktorého neoddeliteľnou súčasťou
je cestovanie, objavovanie neprebádaných miest, stretávanie
sa a spoznávanie nových ľudí či získavanie nových zážitkov.

Biografické štúdie. Geneaológia. Erbovníctvo.
Znaky
CSACHOVÁ, L.: Osobnosti slovenskej matematiky : Milan Hejný.
Ružomberok : Verbum , 2021, 61 s. ISBN 978-80-561-0842-0
Milan Hejný je profesor na Karlovej univerzite. Pokračuje v metóde
svojho otca Víta Hejného, ktorý vytvoril hravý a objaviteľský spôsob
výučby matematiku hravo a na základe schém. Milan Hejný v nej
pokračuje a pripravil k tejto metóde aj učebnice.
ANÝŽ, D.: Jdu s hlavou vztyčenou : příběh rodiny Milady
Horákové. Praha : Zeď , 2020, 355 s. ISBN 978-80-907674-7-8
Slavná slova Milady Horákové, napsaná v posledním dopisu
adresovaném svým nejbližším, jsou titulem knihy publicisty
Daniela Anýže věnované neobyčejnému životu rodiny české
právničky a političky zavražděné komunistickým režimem v roce
1950. Čtivá a napínavá kniha vychází k 70. výročí komunistické
vraždy Milady Horákové. Co formovalo Miladu Horákovou?
A kde brala tolik síly, odvahy a energie, aby dokázala přežít
nacistické věznění a nepodala se ani svým komunistickým
vrahům? Čtenářům se poprvé předkládá ucelený příběh celé

její rodiny – statečných lidí, kteří krutě zaplatili za to, že se
odmítali smířit se zlem a nesvobodou.

História
ALDRICH, R.: Novodobé ríše : rozmach a úpadok koloniálnych
impérií. Bratislava : Slovart , [2021], 352 s. ISBN 978-80-5564686-2
Koloniální říše ve všech svých podobách byly součástí politických
map světa více než pět staletí, od renesance až do dnešních
dnů. Kniha editora Roberta Aldricha, profesora evropských
dějin na univerzitě v Sydney, nabízí přehled historie třinácti říší,
které vybudovalo osmanské Turecko, Španělsko, Portugalsko,
Nizozemí, skandinávské státy, Velká Británie, Francie, Rusko
(carské i sovětské), Rakousko-Uhersko, Belgie, Německo,
Itálie a Spojené státy. Jednotlivé kapitoly vycházejí z poznatků
moderního bádání a přinášejí i mnohé nové podněty – dočteme
se o rozdílných rolích mužů a žen při osídlování kolonií, o vlivu
impérií na ekologii nebo na naše stravovací zvyklosti. Současně
kniha stručně a výstižně popisuje politické a obchodní zájmy
jednotlivých států, nechybí v ní ani příběhy plné napětí, krutosti,
konfliktů, hrdinství i velkých objevů. Výklad je doplněn mapami
objevů, chronologií dobývání, panteonem dobyvatelů, osadníků
i úředníků, přehledy zisků a ztrát, barevnými ilustracemi a
mnoha dalšími informacemi, které s říšemi souvisely a sehrály
klíčovou roli i při budování současné globální civilizace.

Citáty o knihách, ktoré dokazujú, aké dôležité boli, sú a vždy budú knihy pre ľudstvo
h

„Spoločnosť kníh si možno zvoliť lepšie než spoločnosť ľudí. Tým skôr si medzi knihami vyberaj priateľa na celý život.“

h

“Originálny nápad? To nie je až také zložité. Knižnica je ich plná.”

h
h
h
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Seneca

Stephen Fry
“Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.”
Charles William Eliot
“Knihy slúžia k tomu, aby ukázali tomu, kto ich číta, že tie jeho originálne nápady nakoniec nie sú až také originálne.”
Malcolm X
“Človek, ktorý nechce čítať, nemá žiadnu výhodu oproti človeku, ktorý nevie čítať.”
Mark Twain

