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ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIZNICA V BANSKEJ BYSTRICI

DO POZORNOSTI ČITATEĽOM
Začína májový čas a s ním, ako všetci veríme, že aj pekné a hlavne teplejšie počasie,
ktoré vytiahne ľudí do ulíc. Veríme, že zájdu aj na Lazovnú 9 do našej knižnice, kde sme
na mesiac máj pripravili množstvo aktivít a zaujímavých podujatí. Nedávno boli zrušené
proticovidové opatrenia a je preto príjemné bez obmedzení vchádzať do budovy knižnice
a nemať starosť s respirátorom alebo rúškom. K dispozícii ostáva dezinfekcia rúk pri vchode
do priestorov knižnice. Mnohí z nás ocenili uvoľnenie opatrení a my veríme, že na naše
podujatia sa vrátia naši čitatelia a návštevníci. Tešíme sa, že pribudnú aj tí noví, ktorí ešte
váhali, či sa zapíšu do knižnice a budú využívať jej služby.
V máji otvárame pilotný kurz slovenčiny pre ukrajinských odídencov. Aj týmto spôsobom sa snažíme
im pomôcť čo najskôr prekonať jazykovú bariéru. A
hlavne, naším cieľom je im pomôcť získať tak väčšiu
šancu uplatniť sa na slovenskom trhu práce.
Výber literatúry, ktorý v májovom Newslettri Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici ponúkame
pripravila milá kolegyňa Michaela Töröková. Vyberte si zaujímavé čítanie a zájdite na naše akti
vity. Zostaňte s nami aj v máji, využívajte ponuky
májového programu našej knižnice, navštevujte
naše podujatia, sledujte náš facebook, využite naše
služby v štúdiu i práci. A ako radi zdôrazňujeme,
čítajte naše knihy z našich fondov.
Čítanie prospieva nášmu zdraviu, predlžuje život,
kultivuje našu reč, spoznávame vďaka nemu svet,
najmä u detí čítanie podporuje rozvoj poznávacích
funkcií a myslenia. Čítaním sa stávame kultúrnejšími,
empatickejšími, je to užitočný, zmysluplný spôsob trávenia voľného času. Ako svojho času pre 350 rokmi
povedal anglický esejista, básnik, dramatik, učenec
a politik Joseph Addison, ktorý sa narodil 1. mája
1672: „Čítanie je pre myseľ tým, čo cvičenie pre telo.“
Možno práve v tomto Newslettri Štátnej vedeckej
knižnice v Banskej Bystrici nájdete typ na zaujímavé
čítanie alebo lákavé ponuky na aktivitu ako výstava,
prednáška či beseda alebo iné zaujímavé podujatie.
Vaši knihovníci „z ešvékáčky“
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Navštívte nás

(aj online), sledujte náš facebook

PODUJATIA
ARCHITEKTÚRA OSOBNOSTÍ

prednáška Ing. arch. Rudolfa Bizoňa
5. máj o 16.00 h
spoločenská sála

BELO FÉLIX

beseda s hudobným skladateľom a vysokoškolským
profesorom v rámci Cyklu osobnosti
10. máj o 16.00 h
spoločenská sála

KINO V KNIŽNICI
DIE WELLE / NÁŠ VODCA
Premietanie filmu v nemeckom jazyku, dráma.
11. máj o 17.00 h
tvorivé centrum
ON-LINE KONZULTÁCIE Z NEMECKÉHO JAZYKA
Jazykové okienko pre stratených.
10. a 24. máj od 15.00 do 16.00 h
ONLINE prostredníctvo platformy Zoom
ARCHITEKTÚRA LONDÝNA
prednáška Ing. arch. Rastislava Udžana, PhD.
12. máj o 16.00 h
spoločenská sála
TLIB – 21. ROČNÍK
KNIHA, JEJ PREMENY A PERSPEKTÍVY
odborný seminár pre knihovníkov a informačných
špecialistov
24. – 25. máj od 9.00 do 16.00
spoločenská sála
MIKULÁŠ KOVÁČ
prednáška kult. historika a literáta Mgr. Petra Cabadaja
pri príležitosti 30. výročia úmrtia slovenského básnika
31. máj o 13.00 h
spoločenská sála

VÝSTAVY
Galéria v podkroví
MILAN SOKOL: To i ono

výstava k životnému jubileu
vernisáž 5. máj o 16.00 h
potrvá do 10. júna

Átrium
NAJKRAJŠÍ KALENDÁR
A NAJKRAJŠIA KNIHA O SLOVENSKU

výstava ocenených kalendárov a kníh v spolupráci
s Klubom fotopublicistov
potrvá do 20. mája

MAĽOVANÁ ZUŠ-KA

výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Jána Cikkera
25. máj – 8. júl
potrvá do 20. mája
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Prízemie

LEMOV BESTIÁR PODĽA DANIELA MRÓZA

výstava ilustrácií
vernisáž spojená s koncertom skladieb Frederyka
Chopina 17. máj o17.00 h
potrvá do 17. júna

I. poschodie
TOMÁŠ HULÍK – ODVRÁTENÁ STRANA SLOVENSKA
výstava
potrvá do 31. mája

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM
GALÉRIA TALENTOV

výstava prác XI. ročníka literárnej,
výtvarnej a fotografickej súťaže
pre žiakov základných škôl a
osemročných gymnázií
11. máj – 30. jún
výstavné priestory II. poschodie

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

podujatie inšpirované celoeurópskym podujatím La Nuit européenne des musées, ktoré
každoročne predstaví múzeá a galérie z nového uhla
pohľadu
14. máj od 15.00 do 23.00 h
Expozície LHM, Lazovná 9

KRÁSA V BÁBKACH ZAKLIATA

- výstava k 70. narodeninám bábkarky Ľubice Charvátovej
- komentované prehliadky každý utorok o 10.00 h
a 15.00 h
potrvá do 27. mája
výstavné priestory v expozícii Múzeum – domov múz

TIBOR ANDRAŠOVAN - DIALÓGY

výstava k 105. výročiu narodenia hudobného skladateľa, dirigenta a pedagóga
potrvá do 13 mája
prízemie

SAMO CHALUPKA – NAJSTARŠÍ ZO ŠTÚROVCOV

výstavka k 210. výročiu narodenia básnika, spoluautora Memoranda slovenského národa, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov
slovenského romantizmu, tvorcu
historickej epiky a historického
spevu
komentované prehliadky každý
štvrtok o 10.00 h a 15.00 h
potrvá do 1. júla
výstavné priestory II. poschodie

STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE LHM
Múzeum – domov múz
Ľudové hudobné nástroje na Slovensku
Bábkarský salón

Lazovná 9
otvorené denne 10.00 - 17.00 h, posledný vstup o 16.00 h.

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

STÁLE VÝSTAVY A EXKURZIE V ŠVK
ŽUPNÝ DOM A JEHO „GENIUS LOCI”

turistické exkurzie do priestorov bývalého Župného
domu a expozícií Literárneho a hudobného múzea
pre individuálnych návštevníkov a skupiny na objednanie: exkurzie@svkbb.eu, 048/4710776

PERKUSIE – DOTYK S HUDBOU

Objavujte pestrosť zvukov a harmónií etnických per
kusijných a rytmických nástrojov. Individuálnym náv
števníkom a skupinám sú perkusie voľne k dispozícií
v rámci otváracích hodín.
Kontaktujte: hudobneatrium@svkbb.eu
048/4710744

Pamätný dom J.G. Tajovského v Tajove

VEDA V HRAČKÁCH

Interaktívna výstava vedeckých hračiek, jednoduchých
experimentov a hlavolamov individuálni návštevníci
a skupiny na objednanie: vedavhrackach@svkbb.eu,
048/4710733, Librarium
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Nové knihy
VEDA A ZNALOSTI
Podstata poznania a kultúry.

HART-DAVIS, A.: Veľké myšlienky : veda : jednoducho

vysvetlené. Bratislava : Lindeni, 2022. 352 s. ISBN 97880-566-2679-5
Veľké myšlienky zrozumiteľne podané - pre odborníkov
aj pre úplných začiatočníkov. Kniha Veľké myšlienky:
Veda zrozumiteľne a výstižne približuje najvýznamnejšie
míľniky v dejinách vedy, slávne osobnosti fyziky, biológie,
matematiky a chémie, priekopnícke vedecké myšlienky
a vynálezy, ktoré sú základom nášho moderného sveta.
Ponúka prehľadné schémy a vtipné ilustrácie, ktoré jednoducho vysvetľujú zložité teórie. Či už ste úplný laik,
pokročilý študent alebo erudovaný odborník, táto kniha
vás určite má čím zaujať.
FILOZOFIA. PSYCHOLÓGIA
Filozofia ducha. Metafyzika duchovného života.
KUZMIŠÍN, P. W.: Čarodejné bytosti starých Slovanov. Bratislava : Eugenika, 2021. 271 s. ISBN 978-80-8100-687-6
Aké imaginárne a mytologické postavy obývali svet
fantázie a duchovné sféry našich predkov? Všetci od ma
lička poznáme rozprávky, v ktorých vystupujú draci, škiat�kovia a čarodejníci; iste sme sa už niekedy stretli s Babou
Jagou, Vtákom Ohnivákom, koňom so zlatou hrivou alebo
jeleňom so zlatými parohmi a rôznymi ďalšími čarovnými
bytosťami. Podaktoré z nich nám pripadajú univerzálne
alebo sa vyskytujú aj v rozprávkach iných kultúr. A na
opak, s niektorými tu uvedenými sme sa možno ešte ani
nestretli. Peter Kuzmišín sa v tejto knihe snažil zhromaždiť tie, ktoré sú typické pre slovanské národy, a prerozprávať najznámejšie a najstaršie zachované príbehy s
nimi spojené. Nejde však len o rozprávkovú knihu: zhruba
polovicu kapitol predstavuje pútavý systematický výklad,
venovaný rôznym druhom či kategóriám týchto krásnych,
fantastických, symbolických charakterov.
SPOLOČENSKÉ VEDY
Právo. Právna veda.
RAKO, P.: Právo na spravodlivý proces v prameňoch trestného práva. V Bratislave : C.H. Beck, 2021, 378 s. ISBN
978-80-8232-010-0
Kniha je rozdelená na päť častí, v ktorých sa autor venuje
téme práva na spravodlivý proces so zameraním na trestnoprávne osobitosti tohto inštitútu, jeho vymedzeniu,
garancii a špecifikám. Kniha je určená širokej odbornej
verejnosti z oblasti teoretického, ako aj praktického
pôsobenia.
LÖVY, A.: Najlepší záujem dieťaťa ako hodnotové kritérium pri rozhodovaní v konaniach vo veciach starostlivosti
súdu o maloletých. Bratislava : H.C. Beck, 2022. 230 s.
ISBN 978-80-8232-012-4
Kritérium najlepšieho záujmu maloletého má svoje
dominantné postavenie v rodinnoprávnych veciach, t.
j. takých, ktoré sú v rovine hmotného práva regulované
v našich vnútroštátnych podmienkach predovšetkým
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zákonom o rodine, a v procesnom režime sa premietajú
v konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku.
Predkladané dielo má za cieľ analyzovať pojem „naj
lepšieho záujmu maloletého dieťaťa“ vo sfére súkromnoprávnych vzťahov s dôrazom na riešenie širokého spektra
právnych otázok, t. j. najmä ako samotná hmotnoprávna
úprava reflektuje na potrebu ochrany maloletého ako
slabšieho, ohrozenejšieho druhu subjektu súkromnoprávnych vzťahov a či aj napriek nastaveniu takejto ochrany je toto v kontexte postavenia maloletého dostačujúce.
Autori uvedené analyzujú v konaní o určenie otcovstva,
v konaní o návrat dieťaťa do cudziny pri jeho neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní.
MATEMATIKA. PRÍRODNÉ VEDY
Vedy o Zemi. Geologické vedy.
LAČNÝ, A.: 20 rokov v podzemí 2001-2020. Žilina : Vydavateľstvo Georg Trnava : Jaskynia Speleoklub , 2021,
175 s. ISBN 978-80-8154-303-6
Kniha mapuje činnosť trnavských jaskyniarov za uplynulé dve desiatky rokov. Dozviete sa ako jaskyniarsky
klub vznikal a postupne aj o jaskyniarskych lokalitách, kde
jaskyniari pôsobia. Činnosť skupiny je spätá najmä s kraso
vými oblasťami v oblasti Píly, Dolian, Horných Orešian,
Smoleníc, Trstína a Bukovej. Text je vhodne doplnený o fotografie, mapy jaskýň, či bližšiu lokalizáciu. Opísaných je
v nej niekoľko desiatok jaskýň. Pútavou a autentickou formou sa dozviete napríklad o znovuobjavení Havranickej
jaskyne, Trstínskej vodnej priepasti, či o postupoch v Peterskej priepasti a veľa iných zaujímavých príbehov. Asi naj
väčším objavom je Vajsáblova priepasť, ktorá sa s hĺbkou
180 m stala najhlbšou jaskyňou Malých Karpát. Chronolo
gicky je opísaný postup prác a následných objavov. Kniha
je celofarebná, v tvrdej väzbe a obsahuje 176 strán. Vyšla v limitovanom náklade 500 ks. Preto ak Vás zaujíma
malokarpatské podzemie, kniha je určená práve pre Vás.
KNOLL, A.H.: Stručná história Zeme : štyri miliardy rokov
v ôsmich kapitolách. Bratislava : Lindeni, 2022. 221 s.
ISBN 978-80-566-2469-2
Nakoľko poznáte pôdu pod svojimi nohami? Je šanca, že miesto, kde teraz stojíte, sa kedysi varilo v rozbúrenom mori lávy, bolo rozdrvené pod týčiacim sa
ľadovým štítom, roztrasené neďalekým úderom meteoritov či udusené jedovatými plynmi, utopené pod
oceánom, posadené na vrchole pohoria, alebo sa po
ňom potulovali hrôzostrašné príšery. Pravdou je naj
skôr väčšina alebo dokonca všetko vyššie uvedené.
Príbeh našej planéty a organizmov vyvíjajúcich sa na
jej povrchu je oveľa veľkolepejší než ktorýkoľvek hollywoodsky trhák plný dejových zvratov. Vedci len nedávno
začali dávať dohromady túto veľkolepú záhadu do súvislého príbehu. Renomovaný americký geológ Andrew H.
Knoll nám ponúka dôkladný a zároveň prístupný životopis
Zeme, v ktorom mapuje jej veľkolepú, 4,6 miliardy rokov
trvajúcu históriu. Prináša ucelený pohľad na to, kde
sme boli, kde sa práve nachádzame a kam smerujeme.
Publikácia obsahuje ilustrácie znázorňujúce históriu
Zeme, prehľadné mapy, tabuľky, fotografie a grafy.

Biologické vedy všeobecne.
KUNDRÁT, M. – ZANOLLI, C.: Evolúcia človeka = : Human
evolution. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Centrum interdisciplinárnych biovied , 2021. 366 s. ISBN 978-80-8152900-9
Knihu Evolúcia človeka ilustrovala Alexandra Vasiľová a
jej autormi sú Martin Kundrát a Clément Zanolli. Ide o
prvú bilingválnu učebnicu o evolúcii človeka na Slovensku. Poslúži ako vysokoškolská učebnica nielen na Slo
vensku, ale aj v zahraničí.
APLIKOVANÉ VEDY. MEDICÍNA. TECHNOLÓGIA
Lekárske vedy. Medicína.
PARKER, S.: Veľké myšlienky : medicína : jednoducho vysvetlené. Bratislava : Lindeni, 2022, 336 s. ISBN 978-80566-2561-3
Veľké myšlienky zrozumiteľne podané - pre odborníkov
aj pre úplných začiatočníkov. Ako sa diagnostikujú choroby? Čo je rakovina? Prečo si niektoré pandémie vyžiadajú
toľko obetí? V knihe nájdete odpovede na tieto aj veľa
iných otázok, dozviete sa o zásadných pokrokoch a objavoch, ktoré formujú naše súčasné poznatky o medicíne a
pomáhajú nám chrániť a podporovať naše zdravie. Či už
študujete medicínu, prírodné vedy, pracujete v zdravotníctve, alebo ste úplný laik, táto kniha vás určite má čím
zaujať.
VALOČIKOVÁ, I.: Vyšetrovacie metódy v internej
medicíne. Košice : ŠafárikPress : Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2021, 252 s. ISBN
978-80-574-0077-6
Vysokoškoská učebnica Vyšetrovacie metódy v internej
medicíne je výstupom spoločného projektu autorov. Má
byť primárne určená pre študentov lekárskych fakúlt, ktorí
by ju mali využiť najmä na prípravu na skúšku z internej
propedeutiky, ale aj na prípravu na štátnu záverečnú
skúšku z internej medicíny. Učebnica takisto môže
poslúžiť aj lekárom, ktorí sú zaradení do špecializačného
štúdia pri príprave na skúšku z internistického kmeňa,
ako aj na špecializačnú skúšku z vnútorného lekárstva.
Pripravovaná publikácia je súhrnom najnovších a všetkých používaných laboratórnych ako aj zobrazovacích
metód v jednotlivých pododboroch internej medicíny.
Získané vedomosti by študenti mali využiť nielen počas
štúdia na lekárskej fakulte, ale aj neskôr, v ich lekárskej
praxi. Jednotlivé kapitoly učebnice sa zaoberajú vyšetrovacími metódami v jednotlivých odboroch vnútorného
lekárstva. Zahrnuté sú najnovšie laboratórne, ako aj zobrazovacie vyšetrovacie metódy.
NEAPOLITANSKIJ, S.M.: Ájurvéda na každý den. Bratislava : Eugenika, 2022. 444 s. ISBN 978-80.8100-674-6
Ájurvéda v sobě snoubí různé oblasti poznání od
lékařství, psychologie a farmakologie přes naturopatii
či bylinkářství až po astrologii. Ájurvédské praktiky
mají člověku pomoci vysvobodit se ze všeho, co mu
brání v harmonickém, šťastném a plnohodnotném
životě, a to s dokonale zdravou myslí, duší i tělem.
Najdete zde rady a recepty, s jejichž pomocí překonáte
nemoci, začne se vám dařit a získáte dlouhověkost, krásu,

sílu a zdraví, jakož i osvědčené psychotechniky z oblasti nauky o zachování mládí a dlouhého života. Uvedená
doporučení pocházejí od velkých učitelů, slavných ájur�védských lékařů i současných vědců. Kniha je psána
stylem návodů den po dni na celý rok.
TRIVIERI L. ml.: Jablečný ocet : nejvšestrannější a nejúčinnější přírodní lék. Bratislava : Eugenika, 2022. 215
s. ISBN 978-80-8100-686-9
Je možné, že jste dosud netušili, jak je jablečný ocet
prospěšný pro zdraví. Díky této knize se dozvíte, jak
účinný je při prevenci a léčbě více než 80 zdravotních
potíží. Krom toho se seznámíte s historií jablečného octa
jako léčivého prostředku. Rovněž se dozvíte, jak a proč
jablečný ocet funguje a co o jeho léčivých vlastnostech
zjistila moderní věda. A dokonce získáte návod, jak si vy�robit svůj vlastní jablečný ocet.
Inžinierstvo. Technika všeobecne.
ŠOOŠ, Ľ.: Obrábanie : technológia, konštrukcia strojov, nástroje a prípravky. V Bratislave : Spektrum STU :
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka
fakulty, 2021. 541 s. ISBN 978-80-227-5083-7
Strojnícka fakulta STU spracovala multimediálnu učebnicu, ktorá je určená ako podklad pre vzdelávanie študentov v predmetoch Rezné nástroje a prípravky, Technológia obrábania a predmetu Výrobné stroje a zariadenia.
Jedná sa skutočne o unikát na Slovensku. Nesie názov
Obrábanie s podtitulom Konštrukcia strojov, nástrojov
a prípravkov na nej kolektív autorov pod vedením dekana
Strojníckej fakulty STU v Bratislave profesora Ľubomíra
Šooša.
Domáce hospodárstvo. Udržiavanie domácnosti.
HUNTER, F.: Kuchárka pre diabetikov : čo jesť a čo variť
pri liečbe cukrovky 2. typu. Bratislava : Lindeni , 2022.
352 s. ISBN 978-80-566-2638-2
Kniha, ktorú by si mal prečítať každý diabetik! Kniha obsahuje viac ako 220 receptov na zdravšie raňajky, obedy
a večere. Ponúka rýchly prehľad výživových údajov, ktorý
vám pomôže udržať pod kontrolou príjem kalórií, sacharidov, tuku i soli, a desiatky príkladov denných stravovacích plánov na schudnutie a zdravú životosprávu.
S Kuchárkou pre diabetikov môže jedlo zostať jedným z
najväčších pôžitkov života a pritom byť aj najdôležitej
šou súčasťou vašej liečby.
JAZYK. LINGVISTIKA. LITERATÚRA
Literatúra.
CIBA: Do lejaka bez dáždnika : príbeh medičky. [Prievidza] : Patria I., spol. s.r.o. , [2022]. 272 s. ISBN 978-8085674-76-7
Prekvapujúci, miestami až šokujúci autobiografický
príbeh gymnazistky z malého slovenského mestečka,
ktorá sa vyberie do Prahy študovať medicínu. Jej neskúsenosť a stretnutie s atraktívnym egocentrickým “ria
diteľom zemegule” poriadne zamotá život nielen Viere,
ale aj trom ratolestiam, ktoré sa jej stihnú narodiť do
vytúženej promócie. V knihe nechýbajú ani zložité vzťahové situácie na tému rodičia a ich dospelé deti. Autorka
v nej miestami možno až príliš realisticky popisuje tiež
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také citlivé témy, ako sú jej skúsenosti so sexualitou a al
koholizmom blízkeho človeka. Ale vo finále nakoniec takmer všetko dobre dopadne.
MACOUREK, M.: Mach a Šebestová v škole. Bratislava : Albatros, 2021. 148 s. ISBN 978-80-566-2459-3
Deti aj dospelí si v televíznom večerníčku a neskôr aj v
knihe obľúbili postavičky dvoch podnikavých školákov
Macha a Šebestovej, ich kamaráta psa Jonatána, triedne
učiteľky, spolužiakov a všetkých ostatných z domu a
mesta, kde sa dej odohráva. Tentoraz žiaci 3.B v siedmych
humorných kapitolách pomocou čarovného slúchadla
premenia psa Jonatána na chlapca a vezmú ho na školský
výlet, vyberú sa do doby ľadovej a privedú odtiaľ človeka
neandertálskeho ako názornú školskú pomôcku a zažijú
mnoho ďalších príhod.
HAIG, M.: Vianočný chlapec Nikolas. Bratislava : Albatros, 2021. 270 s. ISBN 978-80-566-2471-5
Tento príbeh je o Vianočnom otcovi. Možno preňho
máte iné mená, napr. Santa či Mikuláš. Ale ak by ste
boli elfovia, nevolali by ste ho inak ako Vianočný otec.
Viete si však predstaviť, že kedysi ho nikto nepoznal? Bol
obyčajným chlapcom a žil uprostred ničoho. Veľa toho o
svete nevedel, poznal však chuť hubovej polievky, chlad
severského vetra a príbehy, ktoré mu rozprávali rodičia. S
mágiou ho spájalo len to, že v ňu veril. A v jeho živote sa
mali čoskoro udiať zázraky, ktoré si nevedel ani predstaviť!
VARÁČKOVÁ, M.: Zamilovaná. Bratislava : CooBoo, 2022.
215 s. ISBN 978-80-566-2467-8
Val je nenapraviteľná knihomoľka. Miluje dievčenské
knižky a sníva o frajerovi, ktorý by nebol o nič horší ako
hrdinovia zo stránok kníh, no namiesto bozkov dostane
počas letných prázdnin sadru. Lebo ju zasypala knižnica.
S rovnako nepochopeným kamošom trávi čas pri dedinskom rybníku a pri zakázanej poézii spolu nadávajú na nespravodlivosť života. Až keď sa v neobývanom susedstve
objaví vlčiak so zaujímavým majiteľom a zachráni im v
nepríjemnej situácii zadok, začne Val svitať na lepšie časy.
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GEOGRAFIA. BIOGRAFIA. DEJINY
Biografické štúdie. Geneaológia. Erbovníctvo. Znaky.
BENEDICT, M.: V tieni Einsteina : príbeh mimoriadnej
ženy, ktorej svetlo sa stratilo v tieni mimoriadneho muža.
Bratislava : Lindeni : Albatros Media Slovakia , 2021. 295
s. ISBN 978-80-566-2468-5
Strhujúci a dojímavý román o žene, ktorá bola nie
len manželkou, ale aj spolupracovníčkou jedného z
najväčších vedcov a géniov v histórii. Mileva „Mitza“
Marićová bola odmalička iná ako ostatné dievčatá. Kým
väčšina z nich videla svoju budúcnosť v domácnosti a pri
deťoch, ona študovala fyziku na elitnej univerzite v Zürichu, kde napriek mnohým predsudkom bojovala o úspech
v odbore, v ktorom dominovali muži. Matematika pre ňu
bola vždy jednoduchšia cesta ako manželstvo. Lenže keď
sa o ňu začal zaujímať spolužiak Albert Einstein, jej svet
sa otočil hore nohami. Stali sa z nich priatelia, partneri
vo vede a neskôr aj rodičia a manželia. Albert Einstein
svojimi veľkými teóriami spôsobil revolúciu vo vede a vo
svete. Aký bol však skutočný prínos jeho prvej manželky,
vynikajúcej matematičky a fyzičky, pri formulovaní teórie
relativity? Mal sa s ňou Einstein podeliť o Nobelovu cenu,
ktorú mu udelili? Žiaľ, v ich rodine bolo miesto len pre
jedného génia. A tak sa Mileva napriek svojmu talentu a
brilantnému mysleniu stala takmer neviditeľnou v tieni
svojho muža.
LAMY, C.: Koruna : pravda a lož v kultovom seriáli The
Crown. Bratislava : Lindeni, 2021. 215 s. ISBN 978-80566-2468-5
Čo je pravda a čo lož v kultovom seriáli The Crown?
Úspešný seriál Koruna (The Crown) z produkcie Netflixu
si vzal na mušku život kráľovnej Alžbety II. a jej rodiny.
Každá epizóda pritiahla k obrazovkám milióny fanúšikov.
Ako však rozlíšiť historickú realitu od fikcie? Čo je pravda
a čo je lož? V tejto knihe rozoberáme a dešifrujeme epi
zódu po epizóde všetky štyri série, ktoré už boli odvysielané, a s prispením fotografií a výstrižkov z dobovej tlače
ich konfrontujeme s historickými faktami.

