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Milí naši čitatelia a návštevníci,
zamysleli ste sa nad tým, prečo je mesiac júl júlom? Stalo sa to vďaka návrhu Marca Aurelia, ktorý 
predložil rímskemu senátu, keď bol v roku 44 pred Kristom zavraždený Gaius Julius Caesar, na 
jeho počesť premenovať mesiac Quintilis na Julius. A senát jeho návrh schválil. Aké jednoduché!

Tohtoročné leto je už v plnom prúde, jún nás možno viac potrápil horúčavami, ako by sme 
chceli, ale júl nám núka prázdninové výlety do prírody, k vode, niektorým k moru. 7. júla končí 
náš pilotný kurz slovenčiny pre Ukrajincov a áno, rozbiehajú sa prázdniny. Mnohí z Vás si práve 
v tomto období plánujú ako rôznorodejšie stráviť leto na Slovensku. Možno Vás poteší program 
podujatí Letnej čitárne alebo zaujme program podujatí, ktoré sme pre Vás na júl pripravili 
a ponúkame v Newslettri Štátnej vedeckej  knižnice v Banskej Bystrici. Taktiež Vám ponúkame 
výber zaujímavého čítania z knižného fondu. Práve v lete si na niektorú z ponúkaných kníh určite 
nájdite chvíľku času, alebo si vyberte z nášho on-line katalógu. Nezabudnite, že sme tu pre Vás do 
22. júla. Potom je knižnica, tak ako pravidelne každý rok, na dva týždne zatvorená a uvidíme sa 
zas 8. augusta. Tešíme sa na Vás v júli, prajeme Vám peknú, ničím a nikým nerušenú dovolenku. 
Načerpajte sily i duševnú rovnováhu. Budete ju všetci potrebovať.

DO POZORNOSTI ČITATEĽOM

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIZNICA V BANSKEJ BYSTRICI
NEWSLETTER

V

JÚL 2022

Vaši knihovníci „z ešvékáčky“
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PODUJATIA
ZÁKLADY NEMČINY 
(NIELEN) PRE SENIOROV

kurz základov nemčiny, ktorý Vám pomôže pri rôznych 
situáciách v zahraničí
6., 12. a 19. júl o 13.00 h
Tvorivé centrum

LETNÉ KINO S NEMECKOU ŠTUDOVŇOU
SWEETHEARTS

film v nemeckom jazyku
6. júl o 17.00 h
Tvorivé centrum

ON-LINE KONZULTÁCIE 
Z NEMECKÉHO JAZYKA

jazykové okienko pre stratených
7. a 21. júl o 15.00 h
ONLINE prostredníctvom platformy Zoom

VOJNA, KTORÁ ZMENILA RONDO
čítanie z knihy ukrajinských autorov 
Romany Romanyšyny a Andrija Lesiva
12. júl o 15.00 h
Nádvorie Márie Terézie

NEMECKÁ LITERÁRNA KAVIAREŇ
Zaujímate sa o literatúru? Príďte si vychutnať večer 
naplnený čítaním diel súčasných nemeckých autorov 
a autoriek. 
Čítať budeme diela v slovenskom preklade. 
13. júl o 16.30 h
Nádvorie Márie Terézie

ZAŽI KNIHU – ILUSTRÁTOR S RYDLOM V RUKE
vytvor si vlastnú ilustráciu grafickou technikou rytia 
obrazu do linolea
20. júl o 10.00 h
Malá sála
Prihlasovanie na: 
maria.onderufova@svkbb.eu, 048/4710777
vstupné 1,- €

VÝSTAVY
Galéria v podkroví

STANISLAV 
HARANGOZÓ: 
FAREBNÉ SONETY
výstava pastelov

potrvá do 15. júla

CESTA ROZPRÁVOK
výstava ocenených 
ilustrátorov BIB 2021
potrvá do 2 . sep-
tembra

Átrium

MAĽOVANÁ ZUŠ-KA
výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Jána Cikkera
potrvá do 8. júla  

STROM ROKA
20 rokov projektu Ekopolis
13. júl – 2. september 

Prízemie 

ATANAS VELKOV: DEKAMERÓN
výstava grafiky
7. júl až 4. september

I. poschodie

SLOVensko – SLOVinská dimenzia
výstava banerov, obrazov a trojrozmerných predmetov
zo Slovinska
potrvá do 15. júla

WUCHAN PRED KOVIDOM 
výstava fotografií Róberta Ragana
20. júl až 9. september 

HUDOBNÉ ÁTRIUM

THE BEATLES & THE ROLLING STONES
K 60. výročiu vzniku The Rolling Stones 
a 80. výročiu narodenia Paula McCartneyho.
Audiovizuálna výstava s ponukou projekcií koncert-
ných záznamov a filmových dokumentov o histórií 
slávnych britských kapiel, ktoré svoj najväčší úspech 
a konkurenčný súboj zvádzali v  60. rokoch minulého 
storočia. Výstavu vhodne dopĺňa tematická literatúra.  
1. júl – 31. august

HUDOBNÝ SVET VZDIALENÝCH KULTÚR
Objavujte pestrosť zvukov a harmónií, spoznajte 
históriu a zvuky tradičných etnických nástrojov rôznych 
kultúr a vzdialených hudobných svetov. Komentovaná 
prehliadka s interakciou účastníkov. Návštevníkom 
sú nástroje k dispozícií v rámci otváracích hodín. Pre 
rezerváciu termínu kontaktujte: 
hudobneatrium@svkbb.eu  048/4710744   
1. júl – 31. august

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM 
SAMO CHALUPKA – NAJSTARŠÍ ZO ŠTÚROVCOV

výstavka k 210. výročiu narodenia básnika, 
spoluautora Memoranda slovenského ná-
roda, jedného z najvýznamnejších pred-
staviteľov slovenského romantizmu,  tvor-
cu 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

Navštívte nás (aj online), sledujte náš facebook

Stanislav Harangozó: Rozihranosť
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MALÝ, VEĽKÝ PRÍBEH JEDNÉHO OSUDU ...
výstava k 130. výročiu narodenia hudobného skla-
dateľa a pedagóga Jána Móryho
Výstavné priestory v expozícii Múzeum – domov múz
potrvá do 26. augusta  
komentované prehliadky každý utorok o 10.00 h 
a 15.00 h

JÁN MURGAŠ A BÁBKOVÉ DIVADLO NAŠICH DETÍ 
V BANSKEJ BYSTRICI

Výstavka k nedožitým 110. narodením bábkara Jána 
Murgaša.
komentované prehliadky každú stredu o 10.00 a15.00 h
11. júl - 21. október
Výstavné priestory na II. poschodí

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

Nové knihy
VEDA A ZNALOSTI. ORGANIZÁCIA. POČÍTAČOVÁ VEDA. 
INFORMÁCIE. DOKUMENTÁCIA. KNIHOVNÍCTVO. INŠTITÚCIE. 
PUBLIKÁCIE 
Prolegomena. Podstata poznania a kultúry. 

BOHOŇKOVÁ, I.: Manažer koučem : koučovací přístup při vedení 
lidí. Praha : Portál, 2022. 230 strán ISBN 978-80-262-1873-9
Učebnice základů koučování pro manažery a vedoucí pracov-
níky - tedy pro ty, kdo netouží koučovat na profesionální úrovni, 
ale chtějí se naučit používat koučovací techniky, nástroje a do-
vednosti, jež by jim pomohly při každodenním vedení lidí. V 
knize se dozvíte, proč je pro manažery užitečné umět koučovat, 
a také si ověříte, jestli máte pro koučování předpoklady. Dozvíte 
se, jak vést koučovací rozhovor, jak klást koučovací otázky, jak 
aktivně naslouchat. Naučíte se, jak za pomoci koučování nasta-
vovat cíle, vytvářet akční plány, poskytovat zpětnou vazbu, vést 
hodnoticí a motivační rozhovory, řešit problémy či vést týmová 
setkání. Text je doplněný mnoha ukázkami z koučovacích 
rozhovorů a praktickými tipy pro využití daných technik. Autor-
ka vychází ze své více než patnáctileté praxe profesionálního 
kouče, z vedení stovek kurzů a výcviků koučovacích dovedností, 
ze svých zkušeností při koučování mnoha vedoucích pracovníků 
v řadě různých firem a organizací i ze svého vlastního působení 
na manažerských pozicích. Je autorkou knihy Sám sobě koučem.

FILOZOFIA. PSYCHOLÓGIA 
Psychológia. 

RIEMANN, F.: Umění stárnout : jak dosáhnout zralosti a získat 
svobodu. V Praze : Pasparta, 2022. 171 strán ISBN 978-80-
88429-18-0
Současná hektická a rychlá doba má tendenci přeceňovat mládí 
a na stáří pohlížet jako na neperspektivní období, případně jako 
na „poruchu“, kterou je třeba překonat či potlačit.
Známý německý psycholog a psychoanalytik Frizt Riemann přis-
tupuje k této životní etapě odlišně. Umění stárnout chápe jako 
umění žít. Ve své knize se nevyhýbá složitým problémům stárb-
nutí a stáří, nezůstává ale u jeho nedostatků. Na základě bohaté 
psychoanalytické praxe i svých osobních zkušeností upozorňuje 
na možnosti a šance, které se v této životní etapě otevírají a 
které, jsou-li využity, vedou k vnitřní svobodě a duševnímu růstu. 
Riemannova moudrá kniha vybízí k zamyšlení a reflexi – a je 
přínosem a obohacením nejen pro starší čtenáře.

SPOLOČENSKÉ VEDY 
Demografia. Sociológia. Štatistika. 

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, G.: V supermarkete dejín : podoby 
moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. 
Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV,  Historický ústav SAV, 
2021. 607 strán. ISBN 978-80-224-1897-3
Kniha prináša nové pohľady na minulosť nášho regiónu v 19. 
a 20. storočí z pera renomovaných zahraničných expertov na 
dejiny habsburskej monarchie a strednej Európy. V spolupráci 
so slovenskými autormi odhaľujú, ako sa v jednotlivých poli-
tických režimoch deformovali obrazy minulosti a hodnotenia 
osobností, a ako to ovplyvnilo písanie dejín Slovenska. Vy-
užívajú pritom aj menej tradičné pramene, napríklad politické 
karikatúry či predmety a pozostalosti v múzeách. Inšpirovaní 
prácou historičky Eleny Mannovej, ktorej je kniha venovaná, 
okrem toho predstavujú sondy o fungovaní spolkov (napr. 
Sokola na Slovensku pred a po druhej svetovej vojne), o živote 
meštianskych rodín a etnickom spolužití na Slovensku, oso-
bitne v Bratislave.

Politika. 

NÉMETH, M.: Európa v kocke.[Dunajská Streda] : [ANCHOR DS] , 
2021. 272 strán. ISBN 978-80-974116-0-2
Európa v Kocke je kniha o európskej dvadsaťsedmičke. V jed-
notlivých kapitolách sa publikácia venuje najvýznamnejším mo-
mentom od vzniku Európskej únie a fungovaniu jednotlivých 
inštitúcií. Analyzuje sa v nej stav nášho školstva a možnosti 
štúdia či zábavy v ďalších členských štátoch a zhrnie kroky 
Európskeho parlamentu v oblasti ochrany životného pro-
stredia. Ďalšia časť sa venuje otázke ľudských práv, právnemu 
štátu, eurofondom, rozdielom v platoch, ochrane zvierat 
a zdravotnej starostlivosti. Nevyhne sa ani problematike 
niektorých často diskutovaných komunít a v poslednej ka-
pitole sú priblížené dôvody vzniku neformálneho zosku-
penia V4. Rozoberajú sa v nej príčiny brexitu, fungovanie 
európskej humanitárnej pomoci a pozornosť sa venuje aj 
zahraničnej a bezpečnostnej politike Únie. V závere autor 
poukazuje na nebezpečenstvo množiacich sa dezinformácií. 
Európa v Kocke je napísaná jednoduchým a zrozumiteľným 
jazykom, je vhodná pre každého, kto sa zaujíma o dianie na 
našom kontinente.

https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12124301&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12124301&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12087092&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12087092&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12082756&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12082756&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12126628&theme=svkbb
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KIRONSKÁ, K.: Ázijský šampión : všetko, čo potrebujete vedieť 
o súčasnom Taiwane. [Bratislava] : HADART, 2022. 215 strán. 
ISBN 978-80-99941-59-6
V poslednej dobe Taiwan vzbudzuje čoraz väčší záujem medzi-
národného spoločenstva. Napriek tomu na Slovensku Taiwan 
zostáva naďalej pomerne neznámou krajinou. Pripravovaná 
kniha uceleným spôsobom prezentuje najdôležitejšie aspekty 
súčasnej taiwanskej spoločnosti, politiky, ekonomiky a medzi-
národných vzťahov.

Ekonomika. Ekonomické vedy. 

SYROVÝ, P.: Investování pro začátečníky. Praha : Grada  Publishing, 
a.s., 2022. 144 strán. ISBN 978-80-271-3458-8
Zcela nové výrazně rozšířené a aktualizované vydání lety 
ověřené publikace je určeno právě pro vás, neinvestory. Pro vás, 
kteří ale chcete se svými penězi něco podniknout. Zatím totiž 
proděláváte právě tím, že je necháváte ležet ladem. Kdy jindy 
než teď s tím něco začít dělat!
Po přečtení knihy budete mít dost informací a odvahy, abyste 
udělali první investorské krůčky. Abyste zainvestovali peníze. 
Abyste mohli jít k poradci a věděli, co od něj chtít. Abyste uměli 
bankéři říci, co potřebujete. Kniha vychází z dvacetiletých auto-
rových zkušeností. 

MICHÁLEK, S.: Československé menové zlato 1938-1982. Bra-
tislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022. 
470 strán. ISBN 978-80-224-1884-3
V moderných dejinách Slovákov a Čechov neustále nachádzame 
nové, dosiaľ plnohodnotne nespracované témy a udalosti. 
Medzi takéto nespracované, navyše top-atraktívne témy patrí i 
osud československého menového zlata. A o ňom je táto kniha 
„Československé menové zlato 1938 – 1982“. Českoslovenn-
ské menové zlato začalo písať svoju pohnutú históriu koncom 
30. rokov dvadsiateho storočia v čase oklieštenia a rozbitia 
Československej republiky. Vtedy bolo násilne a bezprávne 
ukoristené nacistickým Nemeckom. Na sklonku druhej svetovej 
vojny ho objavila americká okupačná armáda v soľných baniach 
v Merkers pri Aachene a stalo sa na dlhých takmer 37 rokov 
súčasťou komplikovaných československo-amerických vzťahov 
a hospodársko-obchodných a politicko-ideologických medzi-
národných sporov a konfliktov. Až vo februári 1982 sa jeho 
adekvátna časť opäť vrátila do trezoru Štátnej banky českoslo-
venskej v Prahe. Aj dnes je zlato významné medzinárodné mé-
dium, ktoré sa vo svete ochotne prijíma, no menej ponúka. Platí 
to všeobecne pre všetky bohaté či chudobné štáty, malých či 
veľkých hráčov svetovej politiky. V živote každej krajiny má ne-
zastupiteľné miesto.

Právo. Právna veda. 

LULEI, M.: Rizikové faktory trestnej činnosti. Bratislava: Iris, 
2021. 146 strán. ISBN 978-80-8200-087-3
Autor tvorivo a kriticky prepája teóriu a výskumné poznatky o para-
digme prevencie rizikových faktorov a poznatky o vybraných rizi-
kových faktoroch. Využíva pri tom publikácie z vedeckých databáz 
(napr. Proquest, Science Direct, Springerlink, Ceeol a i.), poznatky 
z medzinárodných a národných odborných alebo vedec kých 
konferencií a výsledky vlastnej vedecko-výskumnej práce na rôznych 
projektoch. Monografia neobsahuje absolútnu charakteristiku 
paradigmy so všetkými nuansami a vedeckými a praktickými 
dilemami a polemikami. Má však ambíciu byť ďalším impulzom 
pre rozvoj vedy, výskumu a praxe v danej téme.

PATAKYOVÁ, M.: Obchodný zákonník : komentár. Bratislava : 
C.H. Beck, 2022. XXIII, 1762 strán. ISBN 978-80-8232-018-6
Rozšírený kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. 
Patakyovej prináša v poradí prvý veľký komentár k Obchod-
nému zákonníku, ktorý reaguje na najnovšie legislatívne zmeny 
v oblasti obchodného práva, vrátane novely č. 111/2022 Z. z. 
Čitateľom tak ponúka ucelený a komplexný výklad jednot-
livých ustanovení tohto predpisu. Neodmysliteľnou súčasťou 
publikácie je aj aktuálna rozhodovacia prax súdov, pričom 
reaguje nielen na judikatúru súdov Slovenskej republiky, ale aj 
na rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie či súdov Českej 
republiky. Veľký komentár je určený právnikom v rozmanitých 
oblastiach právnej praxe, ale aj právnej teórie, ako aj študen-
tom magisterského a doktorandského vysokoškolského štúdia 
v odbore právo, prípadne ekonómia, manažment či medzi-
národný obchod.

Zabezpečenie duševných a materiálnych životných potrieb.

MAYROVÁ, A.: Bídníci : proč společnost pohrdá nezaměst-
nanými, ale přesto je potřebuje. Brno : Host, 2022. 221 strán. 
ISBN 978-80-275-1038-2
O chudobě se dobře diskutuje. Nechceme se na ni ale do-
opravdy podívat. Měli se víc snažit. Jsou líní. Bez zájmu o vlastní 
rozvoj. Chybí jim vzdělání. Tyto a spoustu podobných vět si o 
sobě mohou vyslechnout nezaměstnaní a chudí lidé všech vy-
spělých demokratických společností. Včetně rodičů německé 
novinářky Anny Mayrové, která si podobných řečí zažila až dost. 
A to i od lidí, od nichž by čekala větší pochopení. Dříve se za 
svůj původ i nezaměstnanost rodičů styděla, dnes už svůj pos-
toj změnila. Pochopila, že společnost potřebuje obraz chudých 
a neschopných, aby se všichni ostatní mohli cítit dobře, aby si 
mohli blahopřát, že v životě uspěli. V nekompromisní a úspěšné 
knize Bídníci Mayrová vypráví osudy své rodiny a zároveň se vy-
mezuje vůči této společenské potřebě. Zkouší si představit svět, 
který se obejde bez obrazu neúspěšných.

ŘEZÁČ, K.: Potencialita dětí v náhradní rodinné péči : ...od 
očekávání k autonomii. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 
2022. 377 strán. ISBN 978-80-261-1073-6
Cílem knihy je nalezení odpovědi na hlavní výzkumnou 
otázku „Jaká očekávání mají dospívající děti v náhradní 
rodinné péči od sociálních pracovníků z hlediska svých po-
tencialit?“. Publikace se zabývá výzkumným problémem 
roztříštěnosti moci rozhodovat o životě ohrožených dětí 
v České republice a s ním související problematikou auto-
nomie a participace těchto dětí na procesu rozhodování. V 
rámci konceptualizace jsou vymezena teoretická východis-
ka pojmů očekávání, capability approach, dospívající dítě, 
náhradní rodinná péče a sociální pracovník. Dále kniha 
zahrnuje metodickou a interpretační část dvoufázového 
výzkumu smíšené strategie. Součástí výzkumu bylo kvan-
titativní psychometrické dotazníkové šetření výzkumného 
vzorku dospívajících dětí v náhradní rodinné péči, které 
bylo podrobené statistické analýze, a kvalitativní rozhovo-
ry s dospívajícími dětmi v náhradní rodinné péči, jejich 
pěstouny a sociálními pracovníky. Kvalitativní část byla 
realizována na základě přístupu deduktivně kvalitativní 
analýzy. Získaná data byla zpracována otevřeným, axiálním 
a selektivním kódováním, kategorizací a analýzou nega-
tivních případů. V interpretační části a závěru jsou předi-
stavena výsledná zjištění a formulace doporučeních pro 
praxi, teorii a další výzkum.

https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12135563&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12135563&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12130203&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12124139&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12123240&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12139979&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12138044&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12138044&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12136631&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12136631&theme=svkbb
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KUTLÍK, F.: Rodinné konflikty a mediácia - ďalšie umenie 
možného. Bratislava : Slovenský inštitút pre mediáciu a alter-
natívne riešenie sporov, z.z.p.o. (SIMARS), 2022. 319 strán. 
ISBN 978-80-973506-4-2
Viete, ako riešia helikoptéroví a kosačkoví rodičia s tigrou 
matkou a tenisovým otcom problém, kto z nich horšie vy-
chováva svoje dieťa? Čo spája Carla Junga, Salvadora Dalího, 
Vincenta van Gogha či Petra Sellersa? Prezradíme, že sa 
naro dili po smrti svojich súrodencov ako tzv. náhradné deti 
a významne to ovplyvnilo ich manželský život. Alebo, že tzv. 
mingles vzťahy sú novým fenoménom v partnerskom alebo 
manželskom živote, kedy sú si ľudia verní, prechovávajú voči 
sebe úctu a rešpekt, ale nezdieľajú spolu jednu domácnosť? 
Respektíve, akými spôsobmi možno účastníkom rodin-
ných konfliktov pomôcť pri zachovaní tváre, obnove tváre či 
ochrane tváre? Autor sa venuje aj iným, pri riešení rodinných 
konfliktov doteraz pomerne neznámym témam, o.i. teórii hier, 
vrátane populárnej Nashovej dilemy, komunikačným stretom 
jazykových žánrov, bojom s hanbou, trápnosťou a rozpakmi, 
humoru ako pomocníkovi pri riešení konfliktov, problémom 
tzv. sendvičovej generácie, príčinám čoraz rozšírenejších si-
vých rozvodov seniorov, dôvodom zavrhnutia rodičov a 
starých rodičov, ale aj nastaveniu správnej atmosféry v rodin-
ných firmách... S týmito otázkami, a samozrejme aj s mno-
hými ďalšími, sa môže čitateľ oboznámiť v publikácii Rodinné 
kon flikty a mediácia ďalšie umenie možného, ktorá je určená 
nie len rodinným mediátorom, ale napríklad aj sudcom, sociál-
nym kurátorom, zamestnancom rôznych štruktúr ÚPSVaR-ov, 
peda gógom či pracovníkom v školských zariadeniach výchov-
ného poradenstva alebo v neštátnych akreditovaných organi-
záciách. Cieľom autora bolo osloviť aj predstaviteľov partner-
ských profesií, ako sú advokáti, notári, psychológovia, kouči, 
profesionálni náhradní rodičia, rôzni vzťahoví poradcovia. 
Uvoľnený a neformálny štýl predurčuje publikáciu aj pre širšiu, 
laickú verejnosť, ktorá má záujem sa oboznámiť s novým 
pohľadom na riešenie rodinných konfliktov.

Výchova. Vzdelávanie. 

NOVOTNÝ, M.: Lekce dramatické výchovy pro děti předškolního 
věku. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 110  .2021 
strán. ISBN 6-5964-244-80-978
Metodika her a činností pro práci předškolních pedagogů s dět-
mi při dramatické výchově. Publikace je určena všem předškol-
ním pedagogům se zájmem zpestření svých herně-vzdělávacích 
činností s dětmi. Všechny prezentované hry a činnosti jsou 
ověřeny v praxi a lze je bez problémů aplikovat do vzdělávací 
nabídky mateřské školy.

TARCSIOVÁ, D.: Posunkový jazyk a vzdelávanie nepočujúcich. 
Bratislava : Iris, 2021. 315 strán. ISBN 978-80-8200-040-8
Komunikačný systém osôb so sluchovým postihnutím je 
komplikovaný, pozostáva z niekoľkých skupín komunikačných 
foriem, ktoré sa uplatňujú v ich vzdelávaní a následne pra-
covnom, ale aj spoločenskom živote. Komplikovanosť ko-
munikačných foriem sa prenáša aj do špecifických metód, 
ktoré sa v minulosti, ale aj v súčasnosti v pedagogike nepo-
čujúcich využívajú. V publikácii sa autorka zamerala na tie 
metódy, ktoré využívajú posunkovú komunikáciu, pričom pre 
ich pochopenie priblížila aj históriu, ale v oveľa väčšej miere 
súčasnú situáciu a najobšírnejšie bimodálny bilingvizmus a 
bilingválny prístup, ktorý je najmodernejší a aj najviac dis-
kutovaný.

MATEMATIKA. PRÍRODNÉ VEDY 
Botanika. 

ŠOLTÉS, R.: Atlas machorastov Slovenska. Bratislava: VEDA vy-
davateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. 247 strán. ISBN 
978-80-224-1898-0
Atlas sa orientuje najmä na najbežnejšie druhy, ktoré aktuál-
ny biotop osídľujú. Pokiaľ sa machorast vyskytuje vo viacerých 
typoch biotopov, v Atlase je vybratý prioritný, ťažiskový biotop 
pre ten-ktorý druh. Ostatné biotopy, v ktorých sa daný druh tiež 
vyskytuje, sú uvedené v textovej časti.

Zoológia. 

PINNINGTON, A.: Vtáky našich lesov. V Bratislave : Albatros, 
2022. 24 nečíslovaných strán + zvukový panel s hlasmi vtákov. 
ISBN 978-80-566-2576-7
Pozorovať voľne žijúce vtáky je veľké dobrodružstvo, ale ten, kto 
to skúšal, vie, že to nie je práve najľahšie. Preto je dobré, aby 
sme išli do prírody pripravení a oboznámení s tým, čo môžeme 
vidieť, a v našom prípade aj počuť. Či už pôjde o vyhlásených 
majstrov spevu alebo známych krikľúňov. Môže ísť o zvuky také 
výrazné a vzájomne odlišné, že aj malé deti s trochou prípra-
vy dokážu čoskoro odhaliť ich pôvodcov. Vďaka tejto knižke sa 
môžete naučiť nielen rozoznávať jednotlivé vtáky podľa zvukov, 
ktoré vydávajú, ale všeličo zaujímavé sa tu o nich aj dočítate. Keď 
dokážete rozoznať jednotlivé zvuky – od túžobnej piesne kolibrika 
spevavého až po upokojujúce volanie holuba hrivnáka – žiadna 
prechádzka lesom už nebude taká ako predtým. Vykročme teda 
teraz spoločne do prírody s otvorenými očami a ušami za veľkým 
vtáčím dobrodružstvom a nikdy nekončiacou sa zábavou! 

APLIKOVANÉ VEDY. MEDICÍNA. TECHNOLÓGIA 
Lekárske vedy. Medicína. 

KAJAN, M.: Očami farmácie : 50 otázok, na ktoré určite chcete 
poznať odpoveď. Bratislava : Petit Press, a.s., 2022. 176 strán. 
ISBN 978-80-559-0770-3
Spôsobujú ovsené vločky autizmus? Dokáže viagra stoporiť zväd-
nuté kvety? Môžem zomrieť od bolesti? Musíme pre vakcíny zabíjať 
žraloky? V knihe Očami farmácie nájdete odpovede na tieto a poe-
dobné otázky, ktoré sú pre mnohých ľudí veľkou neznámou. Dočítate 
sa o šťastných náhodách, ktoré viedli k objavu najúspešnejších 
liekov, o každodennom využívaní najsmrteľnejšieho jedu na Zemi v 
náš prospech, ale aj o doktorovi, ktorý chorým predpisoval dvanásť 
malých pív každých dvadsaťštyri hodín. Odporučíme vám, aké lieky 
si vziať na prípadnú cestu do vesmíru, vysvetlíme rozdiel medzi 
liekom a výživovým doplnkom, objasníme mediálnu bublinu okolo 
kolagénu, CBD a rôznych detoxov. To všetko pútavou a ľahko 
stráviteľnou formou. Navyše vás v každej kapitole čakajú malé 
bonusy obsahujúce zaujímavé informácie.

FREIMANN, P.: Suchej únor : 28 důvodů, proč ochutnat čis-
tokrevnej život. [Praha] : Suchej únor,[2021]. 413 strán. ISBN 
978-80-270-8833-1
Ve 28 příjemně odlehčených kapitolách představujeme alkohol 
ve všech jeho společenských rolích. Ať už je to spánek, sex, sport, 
práce, výchova dětí, zdraví, léčba, umění nebo alkohol za volan-
tem. 416 stránek destilovaného nachytření doplňují tématické 
rozhovory s českými osobnostmi, sportovci, zpěváky, odborníky, 
psychology a terapeuty, stejně jako spousta upřímných lidských 
příběhů a 110 ilustrací. O zábavu na měsíc střízlivosti jsme se 
postarali. Suše.

https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12139704&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12139704&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12131773&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12131773&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:11995295&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12136272&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12140027&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12136007&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12136007&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12134093&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12134093&theme=svkbb
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COXOVÁ, L.: Dievčatá, nebojte sa puberty. Bratislava : Fragment , 
2022. 64 strán. ISBN 978-80-566-2683-2 
Nie je trápne čítať knižku o puberte. Trápne je o puberte nič 
nevedieť! Všetko, čo potrebuješ vedieť – vtipne a s nadhľadom. 
Vlasy by si si mohla umývať aj trikrát denne, na tvári sa ti robia vy-
rážky a rodina ťa doháňa do šialenstva... Čo sa to, dofrasa, deje? 
Úprimne – nastal čas postaviť sa pravde zoči-voči dať si kopu vecí 
vysvetliť. Dospievanie je ako jazda na divokej horskej dráhe, ale 
môže byť pokojnejšia, keď vieš, čo máš čakať. Poradíme ti so všet-
kým, čo potrebuješ vedieť: s výberom podprsenky počínajúc a 
objasnením, čo sa to s tvojím telom deje, končiac.

Poľnohospodárstvo a príbuzné oblasti vedy a techniky. Les-
níctvo. Poľnohospodárska výroba. Využívanie prírody. 

CHAVANNE, P.: Permakultúra aj na mojom balkóne. Bratislava: 
Lindeni, 2022. 79 strán. ISBN 978-80-566-2686-3
Vedeli ste, že plodnú bio zeleninovú záhradu si dokážete založiť 
aj na desiatich metroch štvorcových? Stačí zopár črepníkov, 
žardiniér, semien, niekoľko rastlín a môžete začať. O pár mesia-
cov zozbierate úrodu a s rodinou si pochutnáte na zdravej zele-
nine. Začiatočníkom, ktorí sa chcú pustiť do pestovania a dodr-
žiavať pritom zásady permakultúry, táto malá príručka ponúka: 
Základy permakultúry na dosiahnutie svedomitej a udržateľnej 
zeleninovej záhrady aj bez sadenia priamo do zeme. Ako sadiť, 
siať a záhradu udržiavať.Čo obsahuje základný výstroj. Detail-
ný návod na pestovanie pätnástich špeciálne vybraných druhov 
byliniek a zeleniny. Plán prác, ktoré treba spraviť v každom me-
siaci, aby ste si mohli všetko dopredu naplánovať. Tak hor sa do 
chutnej záhrady na vlastnom balkóne!

Komunikačný a dopravný priemysel. Účtovníctvo. Obchodný 
manažment. Vzťahy s verejnosťou. 

Nové pravidlá cestnej premávky : zákony, vyhlášky, konštruk-
cia a praktická údržba motorových vozidiel, zdravotná výcho-
va, skúšobné otázky, správne odpovede a dopravné situá-
cie pre autoškoly. Bratislava : Nová práca, 2022. 605 strán. 
ISBN978-80-89350-99-5

NOVÉ PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY platné od 1. marca 2022.  
Kniha je upravená a doplnená o všetky zmeny, ktoré budú platiť od 
1. marca 2022. Základ knihy tvoria: zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke po poslednej novelizácii, vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon o cestnej premávke po poslednej novelizácii, 
nová vyhláška č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení aj s vyobra-
zením nového dopravného značenia a zákon č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) tak isto po poslednej 
novelizácii. Samotná kniha je skomentovaná a doplnená kresbami 
konkrétnych situácii vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení záko-
na o cestnej premávke, aby sa problematika jednoduchšie pocho-
pila a komentár tak detailne vysvetlil celú problematiku cestnej 
premávky. Zároveň sa v samostatnej kapitole priamo na simu-
lovaných dopravných situáciách podrobne rozoberajú postupy 
ako riešiť často veľmi zložité situácie priamo na križovatkách, ktoré 
nie sú rozlíšené dopravnými značkami, sú rozlíšené dopravnými 
značkami, prípadne na križovatkách, ktoré sú riadené svetelným 
zariadením. Kniha obsahuje i nové skúšobné testy zo spomínaných 
zákonov a vyhlášok, dopravných značiek a dopravných situácii. 
V knihe je proste všetko čo potrebujete na úspešné zvládnutie 
testov v autoškole a pre pokročilejších vodičov všetko, čo by mali 
vedieť, aby bezpečne a bez dopravnej nehody absolvovali každo-
dennú jazdu svojim motorovým prostriedkom.

UMENIE. REKREÁCIA. ZÁBAVA. ŠPORT 
Architektúra. 

NOVOTNÁ, M.: Majster Pavol a jeho oltár : hlavný oltár Majstra 
Pavla v Levoči. Bratislava : Ikar, a.s.,2021.73 strán. ISBN 978-
80-551-7943-8
Spoznajte najvyšší krídlový oltár na svete! V Bazilike svätého 
Jakuba v Levoči sa nachádza unikátne umelecké dielo – najvyšší 
neskorogotický krídlový oltár na svete (18,62 m). Jeho autorom 
je rezbár Majster Pavol z Levoče (* okolo 1460 – † medzi 1537 – 
1542), jeden z mála stredovekých umelcov pôsobiacich na našom 
území, ktorých poznáme aj podľa mena. Práce na oltári mu zadá-
vatelia zverili niekedy po roku 1500, pravdepodobne na pozvanie 
Jána Turzu. Oltár si vyžiadal viacročnú prípravu a prácu nielen 
samotného Majstra Pavla, ale celej jeho dielne. V roku 1508 oltár 
dokončili – v tom čase bol najrozmernejším v strednej Eu-
rópe a je ho oltárne retabulum patrí dodnes k najväčším ume-
leckým dielam svojho druhu v zaalpskej Európe. Sprievodca Maj-
ster Pavol a jeho oltár vás zoznámi s okolnosťami vzniku slávneho 
levočského oltára aj so samotným Majstrom Pavlom, priblíži vám 
atmosféru čias, v ktorých toto významné sakrálne dielo vznikalo, a 
pri náša podrobnú interpretáciu oltára. Rovnocennú zložku sprie-
vodcu predstavuje neobyčajný obrazový materiál – jedinečné fo-
tografie svetoznámeho českého fotografa Jana Williama Drneka.

Grafické umenie. Grafika. 

VALENTÍK, V.: Kroky výtvarného života Slovákov v Srbsku. Nad-
lak :Vydavateľstvo Ivan Krasko,2020. 165 strán. ISBN  978-973-
107-166-4

https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12140092&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12134478&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12128479&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12128479&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12128479&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12128479&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12064918&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12064918&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12137904&theme=svkbb
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Prvú časť knihy tvoria príspevky o najstaršej olejomaľbe vojvo-
dinských Slovákov – o oltárnom obraze Karola Miloslava Le-
hotského v evanjelickom  chráme Božom v Petrovci, o podiele 
Karola Miloslava Lehotského v Hložanoch a o začiatkoch 
výtvarného života vojvodinských Slovákov. Pokračuje príspev-
vkami o výstavách v Národnom múzeu v Petrovci, v Galérii Zuz-
ky Medveďovej, vrátane zoznamu výstav 1989 – 2019, v Ume-
leckej galérii na slovenskom gymnáziu v Petrovci, či o výstavách 
na SNS 1992 – 2000. Ďalšiu časť tvoria aktuality výtvarného 
života vojvodinských Slovákov a sprievodné texty k výstavám: 
Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Bienále slovenských 
výtvarníkov amatérov v Srbsku, Hložianska paleta, Čaro štet-
ca a Petrovské pohľady. Na záver je stručný prehľad výtvarnej 
tvorby Slovákov v Srbsku, fotopríloha a menný register.

Rekreácia. Zábava. Hry. Šport. 

KOZOHORSKÝ, D.: 103 sportovních kuriozit : příběhy z dějin 
sportu, které možná neznáte. Praha: XYZ, 2021. 228 strán. 
ISBN 978-80-7683-004-2
Střípky zajímavostí ze světa sportu. Sto a ještě tři zajíma vosti navíc 
očima sportovního komentátora Davida Kozohorského. Začtěte 
se do příběhů, kde hrají svou roli vytrvalost, výjimečnost, odva-
ha, ale často také podvody, násilí nebo možná i smrt. Dozvíte se, 
komu se říká gólový dědek, při které sportovní události se styděl 
i prezident, kdo přežil Titanik a vyhrál tenisový Wimbledon, kde 
leží město šampionů, co má společného tenistka a závodní kůň, 
který sport vyznávají britší princové, kdy se odehrál první fotba-
lový superpřestup historie, co promáhl Coubertin, zakladatel 
novodobých olympijských her, či proč Margaret Thatcherovou 
enormně zajímal jistý ročník Rallye Paříž-Dakar. Jste-li sportovní 
fanoušek, tato kniha ve vaší sbírce zkrátka nesmí chybět!

JAZYK. LINGVISTIKA. LITERATÚRA 
Lingvistika a jazyky. 

DOSTÁLOVÁ, I.: Angličtina pro aktivní seniory. Praha : Frag-
ment, 2019. 154 strán. ISBN 978-80-253-1795-2
Chtěli jste se vždycky naučit anglicky, ale nenaskytla se Vám ta 
správná příležitost? Nikdy není pozdě začít! Cizí jazyk se můžete 
učit v každém věku. S Angličtinou pro seniory zvládnete základ-
ní témata a gramatiku, získáte jistotu ve vyjadřování a hravě se 
domluvíte na cestách, v obchodě nebo třeba v restauraci.

Literatúra. 

HARPÁŇ, M.: Súradnice literatúry. Báčsky Petrovec : Slov-
enské vydavateľské centrum , 2020- 208 strán. ISBN978-86-
7103-543-9
Kniha literárneho vedca a univerzitného profesora, ktorá 
vyšla v Slovenskom vydavateľskom centre v Báčskom 
Petrov ci, po 20 rokoch uzatvára edíciu Živý prúd. Publiká-
cia obsahuje 24 rozlične tematicky i metodologicky zame-
raných štúdií, prehľadov, interpretačných sond a esejí 
z oblasti literárnej teórie a kritiky, komparatistiky, teórie i 
praxe prekladu.

LAO SHE: Masterpieces of modern chinese fiction : 1919-1949. 
Beijing: Foreign Languages Press, 2015. 718 strán. ISBN 978-
7-119-09296-6
In the thirty years from the literary revolution of 1919 to the 
establishment of the People’s Republic of China in 1949, Chi-
na experienced a great flowering in literary creativity. The 

pre sent selection comprises twenty-four outstanding short sto-
ries by twenty-four of the most talented writers of this period. 
The stories reveal the sufferings of the Chinese people in the 
years before liberation and show also the revolutionary course 
taken by them in their search for a new life. They also demon-
strate the high level of writing achieved in this period: each is a 
valuable contribution to the treasury of modern Chinese liter-
ature. In compiling this collection, the editors have taken into 
account both the position of the author in modern Chinese lit-
erary history and the representativeness of the story in the au-
thor’s crea tive work. For the convenience of the readers, each 
story is followed by a brief biography of the author.

HADDON, M.: Čudná príhoda so psom uprostred noci. Bratisla-
va: Lindeni, 2022. 230 strán. ISBN 978-80-566-2689-4
Vtipný, no zároveň dojímavý a fasinujúci príbeh pätnásťročného 
chlapca s Aspergerovým syndrómom, ktorý jedného dňa náj-
de na dvore zavraždeného susedkinho psa a rozhodne sa vra-
ha vypátrať na vlastnú päsť… Táto kniha je detektívka. No nie 
je to celkom obyčajná detektívka. Vyšetrovateľom a zároveň 
rozprávačom príbehu je Christopher Boone, pätnásťročný chla-
pec s Aspergerovým syndrómom. Je výborný v matematike, 
pozná všetky krajiny sveta a ich hlavné mestá, dokáže vymeno-
vať prvočísla až do 7 507 – ale ľudské emócie celkom nechápe. 
Rád si robí zoznamy, zbožňuje vzory a pravdu. Neznáša žltú a 
hnedú farbu a to, keď sa ho niekto dotýka. Sám sa nikdy nevy-
bral ďalej ako na koniec ulice – ale keď jedného dňa nájde na 
dvore zavraždeného susedkinho psa, okamžite sa rozhodne, že 
musí zistiť, čo sa stalo. Vydáva sa na hrôzostrašnú cestu, ktorá 
mu prevráti život naruby.

RUHE, A.: Tajomná lekáreň , Záhada čierneho kvetu. Bratislava : 
Fragment, 2022. 276 strán. ISBN 978-8056-62692-4
Podarí sa obľúbeným hrdinom nájsť meteoritový prášok a za-
chrániť voňavú lekáreň? Luci Alvensteinová má tajomstvo. Hlboko 
pod ich domom sa ukrýva neobyčajná miestnosť – voňavá lekáreň! 
Tu sa vyrábajú magické vône, v ktorých drieme obrovská moc. No 
jedného dňa zmizne vzácny meteoritový prášok, tá najdôležitejšia 
prísada. Bez nej nedokážu vyrobiť žiadnu vôňu, a tak nebudú 
môcť oslobodiť Matsovho otca spod vplyvu Bezcitnej vône...

JAVAUXOVÁ, A.: Nepripojená rodina. Bratislava : Fortuna Libri, 
2022. 25 nečíslovaných strán. ISBN 978-80-573-0235-3
Keksík bol najšťastnejší pes na svete, kým do domu nevpadli 
obrazovky. Tablety, smartfóny a hracie konzoly. Už mal dosť svojej 
rodiny nalepenej na displejoch. Musel ich odpojiť!

CAPLINOVÁ, J.: Hotelík na Islande. Bratislava : Grada Slovakia, 
s.r.o. – Cosmopolis, 2022. 343 strán 978-80-8090-265-0
Pripravte si voňavý čajík či typické varené islandské víno glogg, 
zakrúťte sa do teplej deky a zahĺbte sa do príbehu malého útulného 
hotelíka na Islande. Príbeh z krajiny ľadu a gejzírov vám ukáže, že 
cesta za pravou láskou je často vydláždená sklamaniami, ale aj to, 
že šikovný človek i napriek bolestivým zakopnutiam svoje miesto 
pod slnkom vždy nakoniec nájde. Ambiciózna Lucy zažije azda tú 
najzahanbujúcejšiu skúsenosť svojho života, po ktorej ju vyhodia 
z milovanej práce. Akoby toho nebolo dosť, z jej partnera sa vy-
kľuje poriadny zbabelec. Ocitá sa na dne a jej poslednou šancou je 
prijať prácu manažérky malého hotelíka Polárna žiara na Islande. 
Na mieste už na ňu čaká príťažlivý barman Alex, ktorého si možno 
pamätáte z Cukrárne v Paríži, ale aj kúzelná polárna žiara, mrazivá 
zima, horúce pramene a ešte horúcejšia láska. Lucy sa napriek 
prvotným pochybnostiam do malého útulného hotelíka zamiluje 
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a práca ju čoraz viac baví. Dni jej spríjemňuje aj charizmatický 
Alex, ktorý však pred Lucy čosi tají. Navyše sa v hotelíku začína-
jú diať podozrivé veci. Miestni sa tvária, že je to práca škriat kov, 
no Lucy tuší, že jej chce niekto škodiť. Aby konečne našla pokoj 
v duši, je odhodlaná rozlúsknuť všetky tajomstvá. Je Alex nao-
zaj ten, za koho sa vydáva? A komu jej príchod tak veľmi leží v 
žalúdku? Ak si chce Lucy udržať novú prácu, musí o ňu tentoraz 
poriad ne zabojovať. A to isté platí aj v prípade lásky...

GEOGRAFIA. BIOGRAFIA. DEJINY 
Geografia. Zemepis. Výskum Zeme a jednotlivých krajín. Ces-
tovanie. Oblastný zemepis. 

KALKUS, Z.: Kuba : skrytá perla Karibiku : průvodce Kubou jinak. 
Velké Přílepy : Olympia, s.r.o., 2021. 284 strán. ISBN 978-80-
7376-629-0
Rytmické tance v podání krásných snědých dívek uprostřed úch-
vatné tropické noci, všudypřítomná vůně doutníků podbarvená 
stejně omamnou vůní rumu, americké „koráby silnic“ v pestrých 
barvách. To je častý obrázek Kuby, jak ho vídáme v běžných 
průvodcích nebo na stránkách katalogů turistických kanceláří. 
Kuba je ale také ostrovem pestré minulosti, plná pozoruhod-
ných památek a zajímavostí, stejně jako kontrastů. Nádherná 
příroda je potěšením pro oči, ale číhají v ní četná nebezpečí. 
Pozlátko barů a turistických destinací je v kontrastu s domovy 
běžných Kubánců, a zatímco zboží v obchodech pro turisty je 
dostatek, v těch běžných je výběr velmi omezený. Přesto žijí 
Kubánci po svém, jsou přátelští, bezstarostní, neustále v ryt-
mickém pohybu, který je jim vlastní. O tom všem a ještě o mno-
ha dalších věcech je tato kniha, popisující nejen líbivé turistické 
destinace, ale i běžný život na Kubě pohledem člověka, který 
zde dlouhodobě žil.

Biografické štúdie. Geneaológia. Erbovníctvo. Znaky. 

CARREY, J.: Spomienky a dezinformácie. Bratislava: Lindeni, 
2022. 271 strán. ISBN 978-80-566-2687-0
Odvážna sonda do samého srdca továrne na sny — Hollywoodu. 
Na začiatku príbehu sa úspešná filmová hviezda Jim Carrey, mul-
timilionár topiaci sa v bohatstve, nachádza v stave hlbokej depre-
sie. Cíti sa osamelý, zúfalo túži po láske, má strach zo smr ti 
aj z toho, že upadne do zabudnutia. Skúšal už všeličo, ale nič 
nedokáže rozptýliť oblak prázdnoty a nudy, ktorý mu visí nad 
hlavou... Hoci sa hlavná postava nazýva Jim Carrey, nejde o au-
tobiografiu v pravom zmysle slova. Spomienky a dezinformá-
cie sú román, v ktorom sa prelína skutočnosť s fikciou, je to 
sonda do samého srdca továrne na sny – Hollywoodu, s jej 
krvilačnými agentmi a ľahkovážnymi celebritami, no predo-
všetkým odvážna reflexia privilégií, priateľstva, lásky, závislosti 
od slávy a hľadania zmyslu života.
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