PONUKOVÝ ZOZNAM EDIČNÝCH TITULOV
ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICE V BANSKEJ BYSTRICI
BIOGRAFIE

/ zostavovateľky Mária Bôbová, Dana Chalupeková, Barbora Skubachová ;
autori textov Patrik Kunec, Ingrid Kušniráková, Elena Mannová. – 1. vydanie. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2017. – 244, [4] s. : obr.
– Bibliogr. odkazy. Použ. skratky. Pozn. Reg. – ISBN 978-80-89388-75-2.
Publikácia vyšla pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie. V podobe bibliografických záznamov dokumentuje nielen životopisné údaje a reformné úsilie ale aj spôsoby spomínania na Máriu Teréziu. Obsahuje 933 záznamov rôznych typov dokumentov z obdobia rokov
1740 – 2017. Výber je zúžený na informačné zdroje nachádzajúce sa v slovenských knižniciach.
Publikácia okrem bibliografickej časti obsahuje aj prehľadnú biografiu Márie Terézie a štúdie
historikov, ktoré dávajú Máriu Teréziu do súvislosti s osvietenstvom, regionálnymi dejinami, či
historickou pamäťou.
Cena: 30 €

Ladislav E. Hudec – z Banskej Bystrice do sveta

/ zostavovateľky Blanka Snopková, Ivana Bičanovská ; autori textov Ivana
Bičanovská, Klára Kubičková, Blanka Snopková, Zsolt Vesztróczy, Liang Jun,
Suhua Liu ; recenzenti Anna Kucianová, Dušan Čupka ; preklad Marianna Bachledová, Zuzana Kopčanová, Li Yingdeng, Wang Changling, Klára Kubičková, Helena Lengyelová, Jozef
Lengyel, Katarína Ristveyová, Igor Telepčák, Natália Turčinová ; grafické spracovanie Peter
Valach. – 1. vydanie. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2017.
– 213, [3] s. : fotogr., obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Text v slovenčine, maďarčine,
čínštine, angličtine. – ISBN 978-80-89388-77-6.
Publikácia vyšla pri príležitosti 125. výročia narodenia a 60. výročia úmrtia významného
banskobystrického rodáka a architekta Ladislava E. Hudeca. Okrem stručnej biografie sa v
štvorjazyčnej monografii nachádzajú príspevky o pôsobení Ladislava E. Hudeca v Šanghaji a stope, ktorú za sebou
zanechal na panoráme tohto mesta. Bohatý obrazový materiál priblíži jeho talent čitateľom. Predkladaná kniha je
doplnená o výberovú bibliografiu slovenských aj zahraničných dokumentov o živote a diele Ladislava Hudeca.

Joseph Murgas – Do You Hear Me?

Jozef Murgaš – Počujete ma?

BIOGRAFIE

BIOGRAFIE

Cena: 39 €

BIOGRAFIE

BIOGRAFIE

BIOGRAFIE

BIOGRAFIE

Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami - Jej život a reformy v zrkadle
knižničných fondov na Slovensku. Štúdie historikov a výberová bibliografia

/ Soňa Šváčová ; cover and design Peter Valach. Banská Bystrica : State Scientific
Library in Banská Bystrica, 2017 (Liptovský Mikuláš : REPROservis Kováč, s. r. o.).
– 18 s. : fotogr., obr. – Bibliogr. odkazy. – ISBN 978-80-89388-79-0.
Publication Joseph Murgas – Do you hear me? was created by Museum of Literature and
Music in Banská Bystrica. Its aim is to popularise Joseph Murgas among visitors of Memorial
Room of Joseph Murgas. His curriculum vitae was written based on latest results of research.
Cena: 2,50 €

/ Soňa Švačová ; obálka a grafická úprava Peter Valach. – 2. upravené vydanie. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2019 (Liptovský Mikuláš :
REPROservis Kováč, s.r.o.). – 18 s. : fotogr., obr. – Bibliogr. odkazy. – ISBN 978-80-89388-88-2.
Publikáciu Jozef Murgaš – Počujete ma? pripravilo pre návštevníkov Pamätnej izby Jozefa Murgaša v Tajove Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici. Jej cieľom je popularizovať osobnosť
Jozefa Murgaša na základe najnovších poznatkov, chronologicky mapujúcich curriculum vitae.
Cena: 2,50 €

Štyri medailóny: Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Botto

/ Ivan Plintovič ; doslov Jana Borguľová ; text na obálke Soňa Šváčová ; obálka,
kresby a grafická úprava Dušan Jarina. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica-Literárne a hudobné múzeum, 2013. – ISBN 978-80-89388-50-9.
Vydanie rukopisného materiálu zo zbierkového fondu Literárneho a hudobného múzea. Autor, literárny vedec profesor Ivan Plintovič, v ňom venoval pozornosť štyrom predstaviteľom
štúrovskej literárnej generácie so vzťahom k banskobystrickému regiónu.
Cena: 1 €
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BIOGRAFIE

Drobné čriepky z bohatého života Jozefa Gregora Tajovského

/ zostavovateľ Jozef Šebo ; grafická úprava Peter Valach ; výkonná redaktorka
Soňa Šváčová. – 4. upravené vydanie. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica
– Literárne a hudobné múzeum, 2012. – ISBN 978-80-89388-45-5.
Medailón o živote a diele významného spisovateľa, tajovského rodáka, Jozefa Gregora Tajovského, doplnený úryvkami z jeho najznámejších poviedok a básní. Subtílna publikácia obsahuje
bohatý obrazový materiál. Je určená návštevníkom Pamätného domu J. G. Tajovského v Tajove
a širokej verejnosti.
Cena: 1 €

BIOGRAFIE

BIOGRAFIE

BIOGRAFIE

Ján Mikleš – vedec a pedagóg

/ Oľga Lauková, Mária Bôbová ; recenzenti Július Alberty, Pavol Martuliak ;
jazyková korektúra Zdenko Kasáč ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková ;
obálka a grafická úprava Andrea Lapšanská ; fotografie archív Štátnej vedeckej knižnice
v Banskej Bystrici, osobný archív Pavla Martuliaka. – Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2010. – 165, [1] s. – (Fenomén osobnosti ; zv. 2). – ISBN 978-80-89388-18-9.
Ján Mikleš patril k významným predstaviteľom banskobystrického kultúrneho a intelektuálneho života v 20. storočí. Cieľom monografie je podať ucelenejší pohľad na osobnosť Jána Mikleša, ktorého životné dielo predstavuje významný vklad do slovenskej pedagogickej vedy, osobitne do dejín školstva na Slovensku.
Cena: 4 €

Michal Várošík - Nič neodvolám! : novinárka Ota Plávková 1926-2002

/ zost. Michal Várošík ; bibliografiu zost. Ivana Poláková ; rec. Peter Jašek,
Miroslav Debnár ; jazyk. úpr. Ivan Očenáš ; obálka a graf. úprava Peter Va
lach ; zodp. red. Blanka Snopková. – 1. vyd.. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica,
2021. – 178, [2] s. : fotogr.. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Men. reg.. – ISBN 978-80-8227-005-4.
– (Osobnosti ; zv. 23).
Publikácia vznikla v spolupráci Štúdia RTVS v B. Bystrici a ŠVK v B. Bystrici a vyšla
pri príležitosti nedožitých 95. narodenín novinárky. Opisuje životný príbeh Oty Plávkovej, ktorá bola jednou z významných postáv demokratizácie na Slovensku v období 60.
rokov a hlasom banskobystrického slobodného vysielača po augustovej okupácii v roku
1968. Okrem biografie publikácia obsahuje bohatú obrazovú prílohu, výberovú personálnu bibliografiu Oty
Plávkovej, zoznam použitých prameňov a menný register.
Cena: 6 €

Vladimír Biloveský, Martin Kubuš - Na slovíčko s prekladateľom : banskobystrické Preklada
teľské soirée / zost. Vladimír Biloveský, Martin Kubuš ; rec. Katarína Bednárová,
Mária Kusá ; zodpov. red. Blanka Snopková ; graf. úpr. Dalibor Greško,
DALI-BB s.r.o.. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Ban
skej Bystrici, 2020. – 247, [1] s. : fotogr. – Reg. – ISBN 978-80-8227-003-0
Publikácia je tlačovým výstupom desiatich dialógov s poprednými prekladateľmi umeleckej literatúry v rámci cyklu Prekladateľské soirée. Tento cyklus sa ako samostatný projekt realizoval v úzkej spolupráci Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici s Katedrou
anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bys
trici. Kniha zachytáva jednotlivé cykly od roku 2012 po rok 2017 a obsahuje autentické
záznamy rozhovorov, ktoré vytvárajú príbehy poznačené subjektívnymi výpoveďami
prekladateľov americkej umeleckej literatúry. Originálne výpovede ponúkajú hlbšie pochopenie prekladateľskej tvorby pre začínajúcich prekladateľov.

BIOGRAFICKÉ SLOVNÍKY

BIOGRAFIE

Cena: 18 €

BIOGRAFICKÉ SLOVNÍKY
Čím by bola Banská Bystrica a región bez nich? 2

/ zost. Ivan Očenáš, Veronika Ťažká. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2019. – 121, [2] s. : fotogr.
– (Fenomén osobnosti ; 7). – Použ. skratky. Reg. profesií. – ISBN 978-8089388-92-9.
Publikácia vydaná pri príležitosti 20. výročia cyklu podujatí „Osobnosti“.
Slovníková publikácia určená žiakom a učiteľom základných, stredných a vysokých škôl. Obsahuje 52 osobných medailónov – hesiel, ktoré mapujú život a dielo významných osobností Banskej Bystrice a regiónu, predstavených v rámci podujatí v rokoch 2010 – 2019.
Cena: 7 €
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BIOGRAFICKÉ SLOVNÍKY
BIOGRAFICKÉ SLOVNÍKY

Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia

/ Blanka Snopková, Anna Klimová, Henrieta Albertová ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková ; jazyková korektúra Zdenko Kasáč ; obálka a grafická úprava Peter Valach. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010. – 286
s. : fotogr. – (Fenomén osobnosti ; zv. 4). Menný reg. osobností. Reg. profesií. Zoznam
skratiek. – ISBN 978-80-89388-34-9.
Publikácia prezentuje osobnosti, ktoré svojimi aktivitami a erudíciou významne ovplyv
ňovali a ovplyvňujú rozvoj mesta Banská Bystrica a vytvárajú trvalé hodnoty celého regiónu
a Slovenska. Dokument tvorí 264 biografických hesiel, ktoré obsahujú nasledovné údaje:
priezvisko a meno, základná charakteristika pôsobenia osobnosti, dátum a miesto narodenia, informácie o štúdiu, pôsobení a angažovanosti v domácich a zahraničných vedeckých a
odborných spoločnostiach a spolkoch, ocenenia a napokon vlastné dielo. Biografické heslá
sú doplnené portrétnymi fotografiami osobností a výberovou bibliografiou literatúry o danej osobnosti.
Cena: 8 €

Čím by bola Banská Bystrica a región bez nich

/ Henrieta Albertová, Mária Bôbová, Július Alberty ; zodpovedná
redaktorka Oľga Lauková ; jaz. korektúra Zdenko Kasáč. – 1. vyd.
Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009. – 153 s. : fotogr. – (Fenomén
osobnosti ; zv. 1). Reg. profesií. Zoznam skratiek. – ISBN 978-80-89388-17-2.
Publikácia, ktorú vydala ŠVK pri príležitosti 10 výročia vzniku cyklu podujatí
„Osobnosti“, obsahuje 64 hesiel, prostredníctvom ktorých mapuje život a dielo
významných banskobystrických osobností. Biografické heslá obsahujú nasledovné údaje: priezvisko a meno, základná charakteristika pôsobenia osobnosti, dátum a miesto narodenia, štúdiá, pôsobiská, angažovanosť v domácich a zahraničných vedeckých a odborných spoločnostiach a spolkoch, ocenenia a popis činnosti danej osobnosti. Každé
heslo obsahuje fotografiu a výberovú literatúru o osobnosti.
Cena: 5 €

REGIONALISTIKA

REGIONALISTIKA

REGIONALISTIKA

REGIONALISTIKA

Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

Vydané pri príležitosti 50. výročia vzniku LHM = Museum of Literature and Music in Banská Bystrica : Published on the occasion
of the 50th anniversary of the museum’s establishment / Soňa Šváčová, Imrich
Šimig, Mária Lásková, Lucia Panáčková ; zost. Soňa Šváčová ; preklad do angl.
jazyka Jozefa Pevčíková, Róbert Címer ; jazyk. korektúra Ivan Očenáš ; graf. dizajn
Peter Valach ; fotogr. ŠVK Literárne a hudobné múzeum. – Banská Bystrica : Štátna
vedecká knižnica, 2019 (Liptovský Mikuláš : REPROservis Kovač). – 119 s. : fotogr.
– Bibliogr. odkazy. – ISBN 978-80-89388-90-5.
Publikácia Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici je zameraná na pripomenutie si významu Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici pri príležitosti 50. výročia jeho vzniku.
Literárne a hudobné múzeum pôsobí v regióne Banská Bystrica od roku 1969. Jeho poslaním je dokumentácia
hudobnej a literárnej kultúry regiónu – významných osobností, umeleckých telies, inštitúcií, podujatí.
Cena: 10 €

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove

/ Soňa Šváčová ; recenzenti Michal Kováč Adamov, Daniel Hupko ;
jaz. red. Jozefa Pevčíková ; preklad Jozefa Pevčíková ; graf. úpr. Peter Valach. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2018 (Liptovský Mikuláš :
REPROservis Kováč, s.r.o.). – 103 s. : fotogr., obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – ISBN
978-80-89388-83-7.
Pamätný dom Jozefa Gregora-Tajovského v Tajove patrí medzi najstaršie a
najvýznamnejšie literárne expozície na Slovensku. Publikácia sprostredkovane
sprevádza čitateľa po súčasnej expozícii v rozšírenej verzii poznania, ktorá presahuje časové a iné možnosti štandardnej osobnej prehliadky. V prvej časti podáva
prehľad najdôležitejších etáp v histórii pamätného domu vrátane rekonštrukcií
budovy a expozícií, venuje sa tiež zbierkam a cestám, akými sa do múzea dostávali. Informácie o významných
podujatiach, lektoroch, s dôrazom na zakladateľa prvého lektora, Jozefa Šeba, a napokon ohlasy tvoria kapitolu
o Pamätnom dome Jozefa Gregora-Tajovského v rokoch 1968 až 2018. Nasledujúca kapitola Sprievodca po expozícii je určená záujemcom o hlbšie poznatky k témam prezentovaným v jednotlivých miestnostiach domu –
história obce, život a činnosť Jozefa Murgaša, životné osudy a dielo Jozefa Gregora-Tajovského, Hany Gregorovej,
Dagmar Gregorovej-Prášilovej.
Cena: 14 €
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REGIONALISTIKA

Stredoslovenská odbočka Zväzu slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici 1962 – 1990

/ Jana Borguľová ; grafická úprava Dušan Jarina. – Banská Bystrica :
Štátna vedecká knižnica-Literárne a hudobné múzeum, 2010. – ISBN
978-80-89388-35-6.
Publikácia prezentujúca vznik a činnosť Stredoslovenskej odbočky spolku slovenských
spisovateľov a Stredoslovenského vydavateľstva. Textová časť je doplnená bohatým obrazovým materiálom zastúpeným v zbierkovom fonde Literárneho a hudobného múzea.
Cena: 1 €

KONFERENČNÉ ZBORNÍKY
Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928

zborník príspevkov a výberová bibliografia / zost. Mária Bôbová, Monika
Danková ; rec. Dušan Škvarna ; autori Miroslav Bobrík, Mária Bôbová, Marcela Domenová, Mária Ďurkovská, Marta Germušková, Michal Glevaňák, Mária Hešková,
Ján Hučko, Ľuboš Kačírek, Ľubica Kázmerová, Miroslav Kmeť, Jana Laslavíková, Július Lomenčík, Lucia Němcová, Gabriela Olšavská, Slávka Otčenášová, Peter Podolan, Andrea Sivaničová, Daniela Škulová, Dušan Škvarna, Zlata Troligová, Svetlana Vašíčková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2020. – 558 s. – ISBN 978-80-89388-81-3.
Publikácia obsahuje 20 príspevkov a úvodný príhovor Zamyslenie sa nad storočným jubileom prof. Dušana Škvarnu, odborného garanta konferencie. Odzneli na vedeckej konferencii Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 uskutočnenej 10. - 11. októbra 2018 v spolupráci s Katedrou histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Sú rozdelené do 5 oblastí: Veda,
Školstvo, Osveta, Záujmové organizácie a spolky a Umenie. Prinášajú viaceré bádateľské výsledky a nové poznatky
zo širokej problematiky skúmanej tematiky. Zborník je obohatený o výberovú bibliografiu na rovnakú tému s prihliadnutím na budovanie kultúrnych a vedeckých inštitúcií, ktorá obsahuje 2706 záznamov o inštitúciách a spolkoch v
oblasti vedy, umenia, osvety, múzejníctva, masovej kultúry a kultúry národnostných menšín.

KONFERENČNÉ ZBORNÍKY

Cena: 17 €

Vedecká hračka v edukácii

Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 18. a 19. novembra 2019 v Štátnej vedeckej knižnici v
Banskej Bystrici pri príležitosti 25. výročia založenia občianskeho združenia Vedecká
hračka / zostavovateľka Beata Puobišová ; autori Erika Antolová, Oľga Ballaschová, Lucia Bocková, Oľga Doktorová, Kristína, Dovalová, Lucia Dovalová, Michal Figura, Beáta Husová, Michal Choma, Andrea Kadlubiaková, Eva Kalužáková, Michal
Kandler, Anna Kravárová, Dana Kubani, Katarína Lucinkiewiczová, Nikola Mikušová,
Martina Pavlikánová, Věra Pejčochová, Beata Puobišová, Andrea Rolková, Barbora Skubachová, Stanislava Sojáková, Ján Stebila, Katarína Teplanová, Jozef Vaško,
Miloš Vincík ; recenzent Miroslav Tuma ; výkonná redaktorka Barbora Skubachová
; jazyková úprava Klára Kováčiková, Ivan Očenáš ; zodpovedná redaktorka Blanka
Snopková ; obálka a grafická úprava Dušan Jarina. – 1. vydanie. – Banská Bystrica :
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2020 (Tajov : Biela hlina, s. r. o.). – 304 s.
: čb. fotogr., graf., obr., tab. – Bibliogr. odkazy. Reg. – ISBN 978-80-89388-94-3.
Zborník je tlačovým výstupom z konferencie s medzinárodnou účasťou Vedecká hračka v edukácii, ktorú v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici (ŠVK BB) usporiadalo na pôde ŠVK BB občianske združenie
Vedecká hračka 18. a 19. novembra 2019 v rámci osláv 25. výročia vzniku združenia. Zborník obsahuje 23 príspevkov, ktoré predstavujú význam poznávania hrou a s využitím vedeckej hračky v celoživotnom vzdelávaní. Ponúka
prístupy, metódy a formy praxou overenej edukácie v rozličných podmienkach a prostrediach – od škôl cez školské
a mimoškolské kluby a krúžky, tábory, vedecké show, múzeá, výstavy, súťaže až po domáce učenie.

KONFERENČNÉ ZBORNÍKY

KONFERENČNÉ ZBORNÍKY

Cena: 5 €

Jozef Murgaš – reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 16. 5. 2014 v Banskej
Bystrici / zostavovateľka Soňa Šváčová, autori: Gabriel Brendza, Ján
Cibuľa, Eva Furdíková, Jozef Haľko, Marta Herucová, Karol Hollý, Ľudovít Hološka,
Miroslav Horník, Miroslav Tibor Morovics, Michal Mudroch, Vladimír Murín, Viliam
Podhorský, Jozef Roman, Richard Senček, Ján Šebo, Soňa Šváčová, Ferdinand Vrábel, Martin Weiss ; recenzenti Ján Chrapan, Ľudovít Hallon ; grafická úprava Peter
Valach. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2014. – ISBN 978-80-8938857-8. Zborník príspevkov bol vydaný pri príležitosti 150. výročia narodenia kňaza,
vynálezcu v oblasti rádiotelegrafie, maliara, zberateľa a politika Jozefa Murgaša.
Cena: 10 €
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Museologica literaria 2017

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 15. júna 2017 v Banskej
Bystrici / zost. Soňa Šváčová, autori Marianna Bárdiová, Radovan Blaho, Adriana Brázdová, Ján Dolák, Dana Hučková, Gabriella Jarábik, Ľuboš Kačírek,
Mišo A. Kováč, Jarmila Kováčová, Daša Lofajová, Augustín Maťovčík, Barbora Nosková, Mária Rapošová, Sylvia Siposová, Soňa Šváčová, Eva Urbanová ; recenzenti Daniel
Hupko, Martin Braxatoris ; grafická úprava Peter Valach. – Banská Bystrica : Štátna
vedecká knižnica ; Zväz múzeí na Slovensku, 2017. – ISBN 978-80-89388-76-9.
Publikácia zameraná na otázky teórie a praxe literárno-múzejnej a hudobno-múzejnej problematiky na Slovensku. Teoretické referáty sa orientujú na ukotvenie v kontinuite i v bazálnych východiskách k problematike,
praxeologické príspevky riešia aplikovanie teórie v podmienkach konkrétnych múzeí.
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Cena: 5 €

Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu

Zborník príspevkov / zost. Mária Bôbová ; rec. Marta Mácelová, Marcela Domenová ; autori príspevkov Eva Augustínová, Elena Beňušová,
Mária Bôbová, Rudolf Boroš, Miloslava Borošová Michalcová, Jana Cabadajová, Ľubica
Fillová, Eva Furdiková, Ján Golian, Daniel Haas Kianička, Daniel Hupko, Alexander Chramoj, Tomáš Janura, Klára Komorová, František Koreň, Marcela Kozejová Palkechová,
Iveta Krnáčová, Veronika Murgašová, Imrich Nagy, Zita Perleczká, Stanislav Rajnoha,
Lenka Rišková, Peter Rusnák, Juraj Ruttkay, Helena Saktorová, Michaela Sibylová, Michal Šimkovic, Monika Tihányiová, Anita Tóthová, Dušan Trstenský, Drahomír Velička ;
jazyková úprava Eliška Jakubechová ; preklad do anglického jazyka Monika Sedláková
; preklad z ruského jazyka Oľga Doktorová ; obálka a grafická úprava Dušan Jarina. – Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica v Banskej Bystrici a Katedra histórie FF UMB, 2015 (Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne). – 282 s. : čb. fotogr.,
obr., sch. – Abstrakty v angl. Bibliogr. odkazy. Pozn. – ISBN 978-80-89388-97-7.
Recenzovaný zborník z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v Štátnej vedeckej knižnici v
Banskej Bystrici v dňoch 27. – 28. októbra 2015, obsahuje dvadsaťštyri odborných príspevkov domácich a zahraničných autorov. Je zameraný na rôzne oblasti dejín šľachty v užšom i širšom priestore stredoslovenského regiónu.
Cena: 10 €

Mosty priateľstva – osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím
= Bridges to Friendship – Slovak personalities in the context of international relations

/ Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová ; recenzenti Alžbeta Sedliaková,
Zuzana Poláčková ; autori Eleonóra Blašková, Miroslav Daniš, Anna Falisová, Eva Furdíková, Milan Hudaček, Oľga Ivanova, Ľubica Kázmerová, Miroslav Kmeť, Daniela Kodajová, Klára Komorová, Anna Kováčová, Klára Kubičková, Zinaida Kučer, Elena Leškovič, Július Lomenčík, Augustín Maťovčík, Slavomír Michálek, Miroslav Tibor Morovics,
Eva Morovicsová, Vlasta Okoličányová, Marián Servátka, Blanka Snopková, Ferdinand Vrábel, Ján Žilák ; preklady Helena Čikkelová, Oľga, Doktorová, Zuzana Kopčanová ; jazyková
úprava Július Lomenčík ; obálka a grafická úprava Peter Valach. – Banská Bystrica : Štátna
vedecká knižnica ; Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. – 347 s. : fotogr., obr. – (Fenomén
osobnosti ; zv. 6). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. slov. a angl. – Menný reg. O autoroch. – ISBN 978-80-89388-52-3.
Recenzovaná publikácia obsahuje 24 vedeckých štúdií domácich a zahraničných autorov, prezentujúcich výsledky biografického výskumu osobností, ktoré preslávili Slovensko v zahraničí. Je zameraná na osobnosti slovenského
pôvodu, ktoré svojou vedeckou, umeleckou, politickou či diplomatickou činnosťou ovplyvnili dianie v zahraničí.
Cena: 9,99 €

Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice – fenomén osobnosti vo výskume
regionálnych dejín

Zborník príspevkov / zostavovateľka Blanka Snopková ; recenzenti Július
Alberty, Miroslav Kmeť ; redakčná rada Oľga Lauková, Július Alberty, Blanka Snopková, Henrieta Albertová, Mária Bôbová ; preklad do angl. Zuzana Kopčanová ;
autori Henrieta Albertová, Eva Augustínová, Zoltán Baláž, Jana Borguľová, Marián Bovan,
Mária Bôbová, Branislav Dado, Angelika Dončová, Jozef Ďuriančik, Eva Furdíková, Mária
Holubová, Igor Chromek, Eva Kalhotková, Jana Kochlicová, Klára Komorová, Miloš Kovačka, Oľga Lauková, Július Lomenčík, Pavol Martuliak, Vladimír Michalička, Imrich Nagy,
Peter Račko, Helena Saktorová, Richard Senček, Blanka Snopková, Zlata Troligová, Anna Vetráková, Miriam Viršinská,
Danica Zendulková, Igor Zmeták, Ján Žilák ; obálka a grafická úprava Peter Valach ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010. – 289, [1] s. – (Fenomén osobnosti ; zv. 5). Bibliogr. odkazy. Res.
angl. – ISBN 978-80-89388-33-2.
Zborník z konferencie uskutočnenej pri príležitosti 755. výročia mesta Banská Bystrica obsahuje 31 príspevkov o banskobystrických osobnostiach z oblasti vedy, umenia a zdravotníctva, miestnej samosprávy, cirkevných dejín, podnikania a i.
Cena: 15 €

5

KONFERENČNÉ ZBORNÍKY

Miloš Kovačka : aristokrat ducha : zborník príspevkov k nedožitým 80. narodeninám

doc. PaedDr. Miloša Kovačku, CSc. – bibliografa, literárno-kultúrneho a cirkevného historika,
pedagóga a redaktora
/Cena: 8 €
zost. Ivana Poláková; autori Blažej Belák, Jozef Beňovský, Peter Cabadaj,
Vojtech Čelko, Peter Ďurík, Ján Hroboň, Kamila Fircáková, Jiřina Kádnero�vá, Mišo Kováč Adamov, Jaromír Kubíček, Milan Kubík, Anna Kucianová, Elena Matisková,
KONFERENČNÉ
ZBORNÍAugustín Maťovčík,
Slavomíra Očenášová-Štrbová,
Miroslav Pekník, Eleonóra Petrovičová,
Ľuba Rusnáková;
Alžbeta Stančevová-Kátlovská, Eva Svobodová, Miroslav Tuma, Gabriela
KY
Žibritová; spolupráca na bibliografii Monika Danková; technická spolupráca Emil Rišian;
recenzenti Imrich Nagy, Pavol Parenička ; jazyková úprava Ivan Očenáš ; preklady Natália
Poláková, Andrea Jančošková ; zodp. redaktorka Blanka Snopková ; obálka a grafická úprava Peter Valach– 1. vyd.. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2021. – 191 s. : fotogr.. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Reg.. – ISBN 978-80-8227-006-1. – (Osobnosti ; zv. 24).
20 príspevkov približuje túto výnimočnú osobnosť slovenskej národnej bibliografie, literárnej, kultúrnej a cirkevnej
histórie, jej organizačné, koncepčné a editorské aktivity. Dôverná znalosť tejto inšpiratívnej osobnosti umožnila autorom
príspevkov sugestívne odkryť aj jej výnimočné ľudské kvality ako kresťana, evanjelického intelektuála, propagátora ekumenizmu, slovenského vlastenca, matičiara a turčianskeho lokálpatriota, rétora a apologetika, ktorý všetky svoje titanské
tvorivé aktivity vyše celé dlhé polstoročie obetoval Matici slovenskej a Slovenskej národnej knižnici. Príspevky v zborníku sú usporiadané v nasledujúcej štruktúre: Štúdie, Spomienky súčasníkov, Texty M. Kovačku zverejnené na sociálnych
sieťach, Obrazová príloha, Menný register a Zoznam skratiek. Publikácia vyšla ako 24. zväzok edície Osobnosti.
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Peter Karvaš : personálna bibliografia
/ zost. Ivan Očenáš ; štúdie nap. Kristína Krnová a Peter Cabadaj ; obálka Pavel Kastl. – 1. vyd.. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica,
2020. – 162 s. : fotogr.. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.. – ISBN 978-80-89388-95-0. –
(Osobnosti ; zv. 20).
Publikácia vyšla v roku stého výročia narodenia prozaika, dramatika, teatrológa a
publicistu Petra Karvaša (1920 – 1999), ktorému patrí význačné miesto v galérii renomovaných autorov slovenskej literatúry, vedy a kultúry. Prvú, textovú časť publikácie
tvorí úvodný text zostavovateľa, biografické kalendárium P. Karvaša a dve odborné
štúdie. Autorkou prvej štúdie o prozaickej tvorbe P. Karvaša je Kristína Krnová. Druhú
štúdiu o Karvašovej tvorbe v kontexte pôvodnej filmovej a televíznej tvorby napísal Peter Cabadaj. Druhú, bibliografickú časť publikácie tvorí 1865 bibliografických
záznamov, ktoré sú členené do 11 tematických oblastí, ako pôvodná próza, dráma, publicistika, preklady,
knižné vydania, texty v periodikách a pod. Súčasťou publikácie je menný register autorov, prekladateľov, redaktorov a režisérov a obrazová príloha. Karvašova bibliografia manifestuje umenie, ktorým bol „poničený,
ale nezničený život“ (S. Vrbka) a tvorba samotného autora, ktorý „odkrýva skryté v človeku“ (E. B.), autora
– „strážcu mravného zdravia spoločnosti“ (S. Vrbka), ale aj „autora s noblesou“ (H. Dvořáková). Publikácia
vyšla ako jubilejný 20. zväzok edície Osobnosti.
Cena: 10 €

Vladimír Oleríny : preklady zo španielčiny a portugalčiny : knižné vydania : výberová bibliografia :
traducciones del español y el portugués : publicaciones en forma de libro : bibliografía selectiva
/ zost. Dana Chalupeková, Veronika Ťažká ; autorky textov Katarína Fiľová, Eva Reichwalderová ; prekladateľka Katarína Fiľová ; fotografie z archívu Milana Olerínyho ; zodp. red. Blanka Snopková ; obálka a graf. úpr. Dušan Jarina.
– 2. doplnené vydanie. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2019 (Banská Bystrica : DALI BB). – 66 s. : fotogr. – Bibliogr. odkazy. Reg. ISBN 978-80-89388-86-8.
Výberový bibliografia Vladimír Oleríny: preklady zo španielčiny a z portugalčiny.
Knižné vydania vyšla v poradí ako 18. zväzok v rámci edície Osobnosti. Ide o druhé, doplnené a prepracované vydanie. Prvýkrát vyšla táto bibliografia v roku 2001
a predstavovala reprezentatívnu časť aktivít Vladimíra Olerínyho – preklady básnických, prozaických a dramatických textov zo španielčiny a portugalčiny, ktoré vyšli na
Slovensku knižne do roku 2000. Pri príležitosti otvorenia nového jazykového centra
Štátnej vedeckej knižnice, Centra hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho, sa knižnica
rozhodla doplniť túto pôvodnú bibliografiu o ďalšie preklady, ktoré vyšli po roku 2000 a tiež ju obohatiť o
biografiu prekladateľa a zhodnotenie prekladateľskej činnosti. Takto zostavená bibliografia tvorí ucelený
pohľad na život a dielo Vladimíra Olerínyho.
Cena: 2 €
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Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919) : výberová personálna bibliografia / Mária Bôbová, Monika Danková, Veronika Ťažká ; Mária Gallová, Štefan Luby, Ján Tatara, Vojtech Čelko ; rec. Peter Macho, Vojtech Rušin. – 2., dopl.
a preprac. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2019. – 439, [1] s. : fotogr.
– Bibliogr. odkazy. Reg. Res. angl., franc. – ISBN 978-80-89388-91-2.
Publikácia vyšla pri príležitosti 140. výročia narodenia a 100. výročia úmrtia M. R.
Milan
Štefánika s cieľom nadviazať na prvé vydanie a rozšíriť ho o informácie za obdobie roRastislav
kov 2000 – 2019. Skladá sa z dvoch častí. Textovú tvorí kalendárium a príspevky Š. LuŠtefánik
(1880 – 1919)
byho, J. Tataru a V. Čelka. Druhú časť predstavuje bibliografia v rozsahu 5615 bibliogravýberová personálna
bibliografia
fických záznamov. Publikácia obsahuje aj preklady úvodu a bibliografickej poznámky v
anglickom jazyku a resumé v anglickom a francúzskom jazyku. Publikácia predstavuje
Milana Rastislava Štefánika ako astronóma, meteorológa, vynálezcu, vojaka, generála a diplomata, nielen s
celoslovenským, ale aj celoeurópskym významom.
výberová personálna bibliografia

Cena 17,00 €

ISBN 978-80-89388-91-2

Milan Rastislav Štefánik
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Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919) : výberová personálna bibliografia

Tlače 16. storočia v banskobystrických knižniciach = Opera impressa saeculi XVI,
quae in bibliothecis Neosolii asservantur

/ Mária Bôbová ; lektorovala Klára Komorová ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková ; na bibliografii spolupracovala Barbora Skubachová
; obálka a grafická úprava Peter Valach. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2012. – 286, [2] s. : obr. – (Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných
na území Slovenska V.A zväzok = Catalogus generalis operum impressorum saeculi XVI,
quae in Slovacia asservantur Tomus V.A). – Bibliogr. odkazy. Zoznam skratiek. Zoznam
použitých bibliografií a katalógov. Reg. mien ostatných pôvodcov. Reg. mien z prefácií,
dedikácií a príležitostných básní. Topograficko-typografický reg. Reg. tlačiarov a nakladateľov. Posesorský reg. Chronologický reg. Jazykový reg. Repozitný reg. – ISBN 97880-89388-44-8.
Katalóg tlačí 16. storočia v banskobystrických knižniciach je čiastkovým výstupom piateho zväzku Generálneho katalógu tlačí 16. storočia, zachovaných na území Slovenska. Obsahuje 361 záznamov o tlačiach zo 16. storočia, ktoré sú v súčasnosti uložené v týchto
banskobystrických inštitúciách: Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum, Stredoslovenské
múzeum, Štátny archív.
Cena: 4,50 €

Ladislav Ballek (2.4.1941 – 15.4.2014)

/ zost. Ivan Očenáš ; štúdie nap. Kristína Krnová, Peter Cabadaj ; autor
fotografie na obálke Pavel Kastl ; grafická úprava Peter Valach ; zodpovedná redaktorka Blanka Snopková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici, 2021 (Tajov : Biela hlina). – 143, [1] s. : fotogr. – (Osobnosti ; zv. 25).
– Bibliogr. odkazy. Reg. – ISBN 978-80-8227-008-5
Publikácia vyšla v roku nedožitých 80. narodenín Ladislava Balleka – významného
slovenského prozaika, diplomata i politika. Prvú, textovú časť publikácie tvorí úvodný
text zostavovateľa, biografické kalendárium Ladislava Balleka a dve odborné štúdie.
Ich autormi sú Kristína Krnová a Peter Cabadaj. Druhú, bibliografickú časť publikácie
tvorí 734 bibliografických záznamov. Publikácia vyšla ako 25. zväzok edície Osobnosti
a je určená odbornej, ale aj širokej verejnosti.
Cena: 7 €

Cena: 6 €

Viliam Marčok : personálna bibliografia [elektronický zdroj]

/ Soňa Šváčová, Miroslav Bielik ; fotografie Ján Kuchta, archív Literárneho informačného centra v Bratislave, archív Vladimíra Kyseľa ; obálka a grafická úprava Peter Valach ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková. – Banská Bystrica
: Štátna vedecká knižnica, 2011. – 1 elektronický optický disk (DVD-ROM) : fotogr.
– (Osobnosti ; zv. 16). – Reg. personálny. – Obsahuje text publikácie vo formáte PDF,
fotografie a súbor videoklipov. – ISBN 978-80-89388-38-7.
Personálna bibliografia slovenského literárneho vedca, básnika, vysokoškolského
pedagóga a editora, profesora Viliama Marčoka, obsahuje 1198 bibliografických záznamov dokumentujúcich jeho život a rozsiahlu publikačnú činnosť i reakcie na ňu v
tlači. Súpis uvádza bio-bibliografická štúdia Miroslava Bielika Život a dielo Viliama Marčoka.
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Pavel Hrúz – solitér novodobej slovenskej literatúry : výber zo zbierok Literárneho a hudobného
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múzea

/ Soňa Šváčová ; grafická úprava Peter Valach. – Banská Bystrica : Štátna
vedecká knižnica, 2021 (Tajov : Biela hlina). – 34 s. – (edícia Múzeum). ISBN
978-80-8227-009-2.
Publikácia vydaná pri príležitosti nedožitého 80. výročia narodenia spisovateľa, rodeného
Banskobystričana Pavla Hrúza, prezentujúca jeho tvorbu a zbierkový fond so vzťahom k jeho
osobe v Literárnom a hudobnom múzeu.
Cena: 7 €

Lucia Panáčková : Kontexty. Peter Karvaš

/ ; zodpov. red. Soňa Šváčová ; obálka a graf. úpr. DALI-BB. Banská Bystrica :
Štátna vedecká knižnica, 2020 (Tajov : Biela hlina). – 32 s. : fotogr. ISBN 97880-89388-96-7
Publikácia vydaná k 100. výročiu narodenia Petra Karvaša i k storočnici Slovenského národného divadla, ktorému sa Peter Karvaš venoval celý život. Je zameraná na popularizáciu
osobnosti prozaika, dramatika a teatrológa Petra Karvaša.
Cena: 12 €

Pozývame Vás
na návštevu
našej knižnice.
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