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Milí naši čitatelia a návštevníci,
septembrom začínajú pre mnohých z Vás školské a študijné povinnosti na strednej či vysokej 
škole. Pre tých skôr narodených sa začína každodenná rutina. Leto prešlo do záverečnej fázy, 
začína jeseň a knižnica sa zapĺňa novými čitasteľmi, ktorí prichádzajú ako študenti už od konca 
augusta na registráciu, vybavujú si členské preukazy, spoznávajú nové prostredie knižnice, 
hľadajú dokumenty na štúdium, zadávajú si požiadavky na spracovanie rešerší. Staronoví 
čitatelia prichádzajú a zisťujú, čo je nové v knižnici 

Pre doplnenie a obohatenie ponuky služieb im ponúkame od septembra prístup do databázy 
Bookport.cz. BOOKPORT je moderná online knižnica. Prostredníctvom nej získajú naši čitatelia 
prístup k tisícom kníh a môžu čítať úplne bez obmedzenia doslova odkiaľkoľvek, a to na všetkých 
zariadeniach – počítači, mobilnom telefóne, tablete a podobne. Sme pripravení na nových 
návštevníkov a naši zaškolení zamestnanci našim čitateľom v prípade otázok poradia a pomôžu. 
Každý čitateľ získava možnosť výberu zo stoviek titulov z odborov ako beletria, populárno-
náučná alebo odborná literatúra. BOOKPORT ponúka knihy pre každého.

A okrem toho Vám v Newsletteri Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici ponúkame výber 
nových kníh, ktoré sú vyberané z prírastkov z ostatného obdobia. Výber tradične pripravila 
kolegyňa Michaela Töröková, vedúca oddelenia doplňovania a spracovania fondov.

To, že knižnica nie je len o knihách a čítaní Vám potvrdzuje programová ponuka s množstvom 
podujatí pre našich návštevníkov od jazykových podujatí, cez Cestovateľský klub až po rozprávania 
o Expo v Dubaji, či podujatia v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, rôznorodé výstavy, 
komentovanú prehliadku s interakciou návštevníkov v Hudobnom svete vzdialených kultúr až po 
podujatia festivalu Literárna Banská Bystrica v Literárnom a hudobnom múzeu. 

Príďte medzi nás čím skôr. Sme tu pre Vás a ponúkame Vám naše služby. Sledujte našu www 
stránku ŠVK v Banskej Bystrici a náš Facebook.

DO POZORNOSTI ČITATEĽOM
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PODUJATIA

On-line konzultácie z nemeckého jazyka
Nepodarilo sa Ti pochopiť nejakú gramatiku? Nevieš, odkiaľ čerpať 
tie správne slovíčka? Si nemčinár a potrebuješ sa zlepšiť? Pre teba 
tu potom sme. Pripoj sa každý druhý štvrtok do Zoom stretnutia a 
pýtaj sa, my ti zaručene poradíme a odporučíme správnu knihu s 
cvičeniami či textami. Kontakt: nemeckastudovna@svkbb.eu
6. a 20. september o 15.00 h

Arménsko - krajina na úpätí Araratu. 
rozprávanie o najstaršej kresťanskej krajine
beseda v rámci cyklu Cestovateľský klub
prednáša Mgr. Pavel Rusnák,  
konateľ cestovnej kancelárie Ma3oska travel, s.r.o.
13. september 2022 o 17.00 h
Nádvorie Márie Terézie

Kráľovná jeho srdca 
prezentácia knihy Martiny Monošovej, autorky historicko-
dobrodružnej knižnej série Sophie 
14. september o 16.00h
Nádvorie Márie Terézie

Klub (ne)zábudlivcov
tematicky zameraný tréning pamäti pre seniorov
informácie a prihlasovanie: ivana.bicanovska@svkbb.eu, 
048/47 107 54 
22. september o 10.00 h
Malá sála
vstup: 1€

Európsky deň jazykov 2022
Zaujímavosti o anglickom, nemeckom, ruskom a španielskom 
jazyku.
Určené pre: organizované skupiny žiakov a študentov
26. september v čase od 9.00 do 17.00 h
Registrácia: 
Anglický jazyk - banskabystrica@americanspaces.sk, 048/47 107 84
Nemecký jazyk - nemeckastudovna@svkbb.eu, 048/47 107 14
Ruský jazyk - slovanskastudovna@svkbb.eu, 048/47 107 03
Španielsky jazyk - hispanskecentrum@svkbb.eu, 048/47 107 01

Jazykový oriešok
Kvíz, ktorý preverí vaše vedomosti z geografie, kultúry a reálií USA, 
Nemecka, Veľkej Británie, Ruska a Španielska.
Určené pre: žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ
26. september v čase od 9.00 do 17.00 h
Nutné prihlásiť sa: hispanskecentrum@svkbb.eu, 048/47 107 01 

EXPO 2020 DUBAJ – svetová výstava a pohľady 
na mesto

rozprávanie architektov Dušana Čupku a Jozefa Frtúsa 
spojené s premietaním fotografií
26. september o 17.00 h 
Spoločenská sála

ŽUPNÝ DOM A JEHO GENIUS LOCI 
bývalý Župný dom z architektonického pohľadu
komentovaná prehliadka
v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva
Na objednanie: rastislav.udzan@svkbb.eu
28. september

Uchované dedičstvo
komentovaná výstava vzácnych starých kníh vyhlásených  za 
historické knižničné dokumenty v rámci Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva
Na objednanie: maria.bobova@svkbb.eu
28. september

Kino v knižnici
Als Hitler das rosa Kaninchen stahl 

historická dráma, 2019, Nemecko/Švajčiarsko
29. september o 16.30 h
Tvorivé centrum 

VÝSTAVY

Galéria v podkroví
Cesta rozprávok

výstava ocenených ilustrátorov 
z Bienále ilustrácií Bratislava 2021
potrvá do 2. septembra

Divadelné storočia - stopy a postoje
výstava Bábkového divadla na Rázcestí 
8. september – 21. október

Átrium
Strom roka

20 rokov projektu Ekopolis
potrvá do 2. septembra 

Peter Valach: 50 knižných dizajnov
výstava knižnej dizajnérskej tvorby
vernisáž 7. septembra o 16.00 h
potrvá do 28. októbra

Prízemie 
Atanas Velkov: Dekamerón

výstava grafiky v spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom
v Bratislave 
potrvá do 14. septembra

I. poschodie
Deň ústavy 

základný zákon štátu v premenách času
výstava kníh z fondu ŠVK 
potrvá do 30. septembra

Wuchan pred kovidom 
výstava fotografií Róberta Ragana
potrvá do 9. septembra

Kúpele Sliač
výstava prác z architektonickej súťaže 
21. september – 4. november

Navštívte nás (aj online), sledujte náš facebook

mailto:nemeckastudovna@svkbb.eu
mailto:prihlasovanie:%20ivana.bicanovska@svkbb.eu
mailto:banskabystrica@americanspaces.sk
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mailto:maria.bobova@svkbb.eu
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II. poschodie
Regionálne rozprávkárky

výstava pri príležitosti 100. výročia narodenia 
Kláry Jarunkovej, Hany Ponickej a Zlaty Solivajsovej
potrvá do 23. septembra

Zdenka peerová: Pampulóni
ilustrácie ku knihe M. Váleka
28. september – 18. november

HUDOBNÉ ÁTRIUM
THE BEATLES & THE ROLLING STONES 

K 60. výročiu vzniku The Rolling Stones a 80. výročiu narodenia 
Paula McCarneyho.
Audiovizuálna výstava s ponukou projekcií koncertných 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.  
potrvá do 16. septembra

BLUESOVÉ NÁVRATY
Prehliadka tvorby velikánov bluesovej hudby s ponukou filmových 
projekcií o vývoji blues, koncertných záznamov a životopisných 
filmov hudobných legiend, akými sú Ray Charles, B. B. King, John Lee 
Hooker, Aretha Franklin, Van Morrison, Eric Clapton, bluesrockové 
legendy Janis Joplin, Jimi Hendrix a mnohí ďalší.
19. september – 31. október

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   
2. – 30. september

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

Veda v hraČKÁCH
Interaktívna výstava vedeckých hračiek, 
jednoduchých experimentov a hlavolamov,
individuálni návštevníci a skupiny na objednanie: vedavhrackach@
svkbb.eu, 048/4710733
Librarium

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM 

„Umlčaná“
výstava venovaná spisovateľke a poetke Zlate Solivajsovej k 100. 
výročiu narodenia
komentované prehliadky každý utorok o 10.00 a 15.00 h
5. september – 27. október
výstavné priestory v Múzeum – domov múz

Ján Murgaš a Bábkové divadlo našich detí v Banskej 
Bystrici

Výstavka k  110. ýročiu narodenia bábkara Jána Murgaša.

Výstavné priestory na II. poschodí
komentované prehliadky každú stredu o 10.00 a15.00 h
potrvá do 21. októbra

Festival Literárna Banská Bystrica
XXIV. ročník festivalu venovaný pamiatke banskobystrického 
spisovateľa Mikuláša Kováča
21. – 28. september
expozície LHM

STÁLE MÚZEJNÉ EXPOZÍCIE LHM

MÚZEUM – DOMOV MÚZ

ĽUDOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE NA SLOVENSKU

BÁBKARSKÝ SALÓN
otvorené denne od 10.00 do 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

mailto:hudobneatrium@svkbb.eu
mailto:exkurzie@svkbb.eu
mailto:vedavhrackach@svkbb.eu
mailto:vedavhrackach@svkbb.eu
mailto:lhmbb@svkbb.eu
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VEDA A ZNALOSTI. ORGANIZÁCIA. POČÍTAČOVÁ VEDA. INFORMÁ-
CIE. DOKUMENTÁCIA. KNIHOVNÍCTVO. INŠTITÚCIE. PUBLIKÁCIE 
Knihovníctvo. 

BELLÉROVÁ, B.: Knižnice a informačné vzdelávanie. Bratislava : Slo-
venská asociácia knižníc, 2022. 117 s. ISBN 978-80-972135-3-4
Informačné vzdelávanie je agenda, ktorá ku knižniciam patrí a nema-
li by si ju nechať vziať. Vzhľadom na jej význam si vyžaduje pozornosť 
zriaďovateľov knižníc aj knihovníkov, najmä tých, ktorí pracujú s deťmi a 
mládežou. Informačné vzdelávanie totiž chápeme ako jednu z podmie-
nok zlepšovania informačnej gramotnosti a tá má v súčasnej spoločnosti, 
označovanej ako vedomostná, veľký význam v osobnom aj profesionálnom 
živote jednotlivca. Publikácia vychádza z odborného podujatia určeného 
knihovníkom všetkých typov knižníc organizuje Slovenská asociácia knižníc 
v rámci projektu s rovnakým názvom. Jeho cieľom je výmena skúseností 
a získanie nových poznatkov o informačnej gramotnosti a vzdelávaní. 

FILOZOFIA. PSYCHOLÓGIA 
Psychológia. 

KOLK, B. van der: Telo si pamätá : mozog, myseľ a telo pri liečení 
traumy.  Bratislava : Tatran, 2022. 590 s. ISBN 978-80-222-1286-1
Priekopnícky vedec mení naše pochopenie traumy a prináša novú 
paradigmu uzdravenia. Doktor Bessel van der Kolk, ktorý patrí me
dzi najlepších odborníkov na traumu na celom svete, viac ako tridsať 
rokov pracuje s tými, ktorí prežili. V knihe Telo si pamätá využíva ve-
decký pokrok na to, aby ukázal, ako trauma doslova pretvorí telo aj 
mozog, pričom znemožní schopnosť prežívať pôžitok, zaangažovanosť, 
sebakontrolu či dôveru. Skúma inovatívne prístupy k liečbe – od neu-
rofeedbacku a meditácie k športu, divadlu či joge –, ktoré ponúkajú 
nové cesty k uzdraveniu tým, že aktivujú prirodzenú neuroplasticitu 
mozgu. Kniha Telo si pamätá sa zakladá na vlastnom výskume Bessela 
van der Kolka, ako aj iných popredných vedcov, a odhaľuje nekonečnú 
moc našich vzťahov liečiť aj raniť. Okrem toho ponúka novú nádej, že 
dokážeme znovu vziať život do vlastných rúk.

KARDARAS, N.: Svietiace deti : ako zbaviť deti závislostí od digitál-
nych technológií. Bratislava : Grada Slovakia s.r.o. , 2022. 279 s. ISBN 
978-80-8090-313-8
Všetci ich vídame: deti hypnoticky hľadiace na žiariace obrazovky v 
reštauráciách, na ihriskách či doma s kamošmi. Je alarmujúce, že počty 
takýchto detí neustále rastú. Svietiace tváre sú ako virtuálna pandémia 
a ustavične sa množia. No za akú cenu? Je to len súčasná neškodná 
móda, ktorá časom zmizne, alebo následok zhovievavosti a pohodlnos-
ti rodičov? Nicholas Kardaras v knihe skúma, ako digitálne technológie 
so všetkou svojou žiarivou všadeprítomnosťou hlboko zasahujú mozgy 
celej generácie. Klinické výskumy potvrdzujú, že stimulujúce žiariace 
obrazovky aktivujú v mozgu dopamín rovnako ako sex. Čoraz viac ved-
cov potvrdzuje, že digitálne technológie súvisia s rozvojom porúch, ako 
je ADHD, závislosti, úzkosti, depresie, zvýšená agresivita, a dokonca aj 
psychóza. Najšokujúcejšie z nedávnych štúdií sú dôkazy o tom, že nadd-
merná expozícia obrazovkám môže neurologicky poškodiť vyvíjajúci sa 
mozog mladého človeka rovnakým spôsobom ako závislosť od kokaínu.

SPOLOČENSKÉ VEDY 
Demografia. Sociológia. Štatistika. 

ADICHIE, Ch.N.: Drahá Ijeawele : feministický manifest v pätnástich 
radách. Žilina : Absynt, 86 .2020 s. ISBN 4-03-8203-80-978
Chceme byť lepší. Zbaviť sa predsudkov. Aj tých najskrytejších. Ale 
kedy s tým začať? Najlepšie hneď teraz! S pokračovaním slávne-
ho feministického manifestu Chimamandy Ngozi Adichie! Všetci by 
sme mali byť feminist(k)ami, povedala nám Chimamanda Ngozi Adi-
chie vo svojej rovnomennej eseji. A potom sa jej kamarátka z det
stva opýtala, ako má vychovať feministku zo svojej maličkej dcéry. 
Výsledkom je osobný a priamy list, z ktorého sa napokon stal ďalší 
svetoznámy feministický manifest. Chimamanda Ngozi Adichie nám 

ukazuje, aké obrovské a fatálne chyby robíme už pri výchove svo-
jich detí. Od samého začiatku vštepujeme malým chlapcom, že sú 
dôležitejší ako malé dievčatká, a naopak. No bez toho, aby sme sa ten-
to stav pokúsili zmeniť, nikdy nevytvoríme spravodlivý a rovný svet. 
Táto kniha je určená matkám ako aj otcom. Je kritickým pohľadom 
na nespravodlivosť vo svete, ale aj návodom na to, ako sa pokúsiť o 
zmenu. V neposlednom rade je to však krásna úvaha o rodičovstve. 
Chimamanda Ngozi Adichie trvá na svojom – musíme si byť rovní –, bez 
ohľadu na farbu pokožky, pohlavie, či vierovyznanie. Hovorí nám to vo 
svojich skvelých románoch a rovnako aj v silných populárnych esejach.

BONI, K.: Auroville : město ze snů. Žilina : Absynt, 2022. 472 s. ISBN 
978-80-8203-334-5
Život bez peněz a majetku. Bez náboženství a politiky. V komunitě, 
která všechno sdílí. Katarzyna Boni se rozhodla na vlastní kůži zjistit, 
jak se v indickém utopickém městě Auroville po padesáti letech od 
jeho založení žije. Ideály šedesátých let se rozpustily velmi rychle. Jen 
Auroville zůstalo. Město úsvitu založené v roce 1968 Matkou, která o 
něm řekla: „Auroville bude místem nekonečného vzdělání, neustálého 
pokroku a nikdy nekončícího mládí.“ První osadníci přišli na neúrodnou 
půdu a město stavěli z ničeho. Vlastníma rukama a dohromady. 
Projektované je pro padesát tisíc lidí, žije jich v něm pár tisíc. V ulicích 
města nejezdí auta, všechno je udržitelné a spravedlivé. Všichni mají 
stejně. Nikomu nechybí jídlo ani střecha nad hlavou. Peníze ve městě 
neexistují. Až na to, že bez peněz by město neexistovalo. Od založení 
ho podporuje UNESCO i indická vláda a soukromí dárci po celém světě. 
Takže jak je to s tou soběstačností ideálního města? Skutečně jsou si 
v něm všichni rovni? Nebo ta rovnost platí jen v jeho hranicích, ale 
chudých obyvatel okolních vesnic, kteří zajišťují řadu služeb, už se 
netýká? Do Auroville přijíždějí ročně tisíce turistů, včetně těch českých, 
aby našli sami sebe. A také čisté ideje, z nichž město vyrostlo. Někteří 
zůstávají jako dobrovolníci, stejně jako reportérka Katarzyna Boni, 
kterou znáte jako autorku skvělé knihy Ganbare! Workshopy smrti. Co 
našla ona? Vychází v překladu Michaela Alexy v edici Prokletí reportéři.

Právo. Právna veda. 

GREGOR, M.: Základy rímskeho práva : historický úvod, pramene 
a subjekty. Praha : Leges, s.r.o. , 2022. 263 s. ISBN 978-80-7502-598-2
Učebnica rímskeho práva predstavuje všetkým študentom a záujem-
com o túto vednú disciplínu jej historické a dogmatické základy. V ľahko 
prístupnej a zrozumiteľnej forme čitateľa oboznámi s hlavnými inštitút-
mi a problémami rímskeho práva, ktoré predstavujú vstup do ďalšieho 
štúdia jeho jednotlivých odvetví. Učebnica zachytáva nielen historický 
vývoj, pojmové vymedzenie a delenie rímskeho práva, ale obsahuje aj 
podrobnú kapitolu o jednotlivých prameňoch. Z dogmatického hľadiska 
sa ďalej venuje problematike subjektov a s tým súvisiacich tém (napr. 
právna subjektivita, spôsobilosť na právne úkony, status fyzických osôb, 
právnické osoby, otroctvo v antickom Ríme). Hlavný text učebnice je 
spestrený o rôzne zaujímavosti, príklady z praxe, citácie právnych a ne-
právnych prameňov, ako aj o mimoriadne podrobný poznámkový aparát 
a reprezentatívny výber zo zahraničnej literatúry. Učebnica je určená 
predovšetkým študentom rímskeho práva, no dúfame, že by mohla zau-
jať aj vedeckú obec a každého záujemcu o dejiny práva, resp. antiku vo 
všeobecnosti. Výber z recenzií: „Učební text chápu jako historickoteo
retický úvod ke studiu římského práva, který má studenty vyzbrojit pro 
studium dalších částí římského práva, a zároveň jim ukázat, že římské 
právo není jen vzdálená a mrtvá historie. Tuto svou roli podle mého ná-
zoru bude plnit velmi dobře. Jde o originálně uspořádaný text, a to jako 
celek i v rámci jednotlivých dílčích částí. Jeho informační hodnotu zvy-
šují časté citace právnických a jiných textů a bohaté seznamy pramenů 
k jednotlivým tématům. Zdobí jej i pro autora typická čtivost.“ Z recen-
zie prof. JUDr. Ladislava Vojáčka, CSc. „Práca je napísaná na kvalitnej 
odbornej, jazykovej aj štylistickej úrovni. Napriek tomu, že autor často 
uvádza citácie z prameňov a učebnica má aj bohatý poznámkový aparát, 
neuberá to na kvalite a prehľadnosti spracovania. Oceňujem aj dôraz na 
terminologickú presnosť.“ Z recenzie prof. JUDr. Matúša Nemca, PhD. Na 

Nové knihy
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obálke je vyobrazená replika legendárnej mozaiky „Cisár Justinián a jeho 
dvorania“ z apsidy kostola San Vitale v Ravenne.

SRSTKA, J.: Autorské právo v divadle. Praha : Leges, s.r.o., 2022. 141 s. 
ISBN 978-80-7502-582-1
Umělecký svět za divadelní oponou řídí kromě múz i právní předpisy. 
Autor se v této jedinečné publikaci zaměřuje na popis právního rámce 
všech jednotlivých složek, kterými je nutné se zabývat při užití autor-
ských děl v divadelních představeních.Na úvodní obecný výklad základů 
autorského práva navazují kapitoly zabývající se problematikou licencí, 
úpravou děl za účelem jejího inscenování, režií, výtvarnými díly v insce-
nacích, scénickou hudbou, přenosem záznamu představení, právy výkon-
ných umělců či agenturním provozováním divadelní činnosti. Publikace 
je určená studentům právnických i uměleckých fakult, odborníkům na 
autorské právo, zaměstnancům divadel a všem, kdo se o neustále se 
proměňující a velice aktuální tématiku autorského práva zajímají.

GLENNY, M.: Nemesis : drogová bitva o Rio. Žilina : Absynt, 2020. 353 
s. ISBN 978-80-8203-207-2
Kokain není jen brazilský problém. Vyvolává ho poptávka z Evropy a Spo-
jených států. Proto investigativní novinář a specialista na organizovaný 
zločin Misha Glenny rozplétá nitky, za které tahá narkomafie v Rio de 
Janeiru. Silný příběh vzestupu a pádu jednoho z drogových bossů velmi 
zblízka ukazuje, jak vypadá život v proslulé favele Rocinha. Antônio Fran-
cisco Bonfim Lopes, jemuž se přezdívá Nem, byl jen obyčejný člověk, je-
hož dcera onemocněla vzácnou nemocí. Na její léčbu potřeboval peníze. 
Tolik peněz, že musel opustit obyčejnou práci a vydat se na cestu vzhůru, 
uličkami rodné Rocinhy tam, kde sídlil „don“ Lulu. Jen on mu peníze mohl 
půjčit. Stejně jako všichni ve favele věděl, že čekat pomoc od brazilského 
státu nemá smysl. A tak Antônio přehodil výhybku ve svém životě a stal 
se součástí narkobyznysu a postupně i jedním z jejích vládců. To vše se 
stalo v době, kdy ve favelách chtěli udělat i brazilské ozbrojené složky. 
Policie ale jen tak vstoupit do favely nemůže – a tak se z operace stala 
bitva o Rio. Glenny mluvil s Nemovou rodinou, přáteli i nepřáteli, s po
licisty a detektivy. A to, jak hluboko dokázal proniknout do chudé čtvrti, 
v níž šťastnější Rio vidí jen problémy, je neuvěřitelné.

Zabezpečenie duševných a materiálnych životných potrieb. 

RABIJ, M.: Život na míru. Žilina : Absynt, 2021. 165 s. ISBN 978-80-
8203-273-7
Připadá vám, že nutně potřebujete nové tričko? Než si ho pořídíte, 
přečtěte si knihu Marka Rabije. Přesčasy, dětská práce, dlouhé směny, 
továrny v rozpadajících se barácích: cena evropské módy. Když se v 
roce 2013 v Dháce zřítila osmiposchoďová textilní továrna Rana Pla-
za a pohřbila v troskách více než tisíc lidí, vydal se polský reportér do 
Bangladéše. Mluvil s lidmi, kteří přišli o své blízké. Sledoval práci v 
dalších podobných továrnách. Zjišťoval, jak se dělají módní ošoupané 
džíny, kolik za to dostanou lidé zaplaceno a jak se s tím výdělkem žije 
ve slumech. Zákazníci v západních zemích přistoupili na hru, kterou jim 
světové značky vnutily. Pokud chceme sledovat trendy, musíme neus-
tále kupovat nové oblečení. Pořád dokola. Možná si jen občas postěžu-
jeme, že výrobní cena přeci musí být mnohem nižší než cena v našem 
oblíbeném obchodě. Nahradit rychlou módu přístupem „slow“ nebude 
asi snadné, pokud s námi nepohnula ani tak tragická událost, jaká 
se stala v bangladéšském hlavním městě. Reportážní kniha polského 
novináře a odborníka na jihovýchodní Asii je šitá na míru všem, kteří 
nezavírají oči před nepříjemnou pravdou. Vychází v edici Prokletí re-
portéři v překladu Michaly Benešové.

MATEMATIKA. PRÍRODNÉ VEDY 

MACKENZIE, D.: Príbeh matematiky v 24 rovniciach. Bratislava : Ikar, 
2021. 224 s. ISBN 978-80-551-7752-6
Ľudské a často prekvapujúce príbehy o pozadí vynálezov a objavov 
rovníc doplnené starovekými rukopismi, farebnými fotografiami, 
mapami a grafmi  Príbeh matematiky rozpráva históriu 24 veľkých a 
výnimočných rovníc, ktoré formovali matematiku, vedu a spoločnosť, 
od jednoduchých (1 + 1 = 2) až po sofistikované (BlackovaScholeso-
va rovnica pre finančné deriváty), od slávnych (E = mc2) po tajomné 

(Hamiltonove kvaternióny). Autor prehľadne vysvetľuje, čo ktorá rovni-
ca znamená, kto a ako ju objavil a ako vplýva na naše životy. V knihe 
nájdete vysvetlenie nadčasovosti vybraných rovníc, ich výpovednej 
hodnoty o vesmíre a o tom, ako stručne (bez slov) to všetko dokážu, 
efek tívnejšie než ktorýkoľvek iný jazyk. Dozviete sa, ako nekvalitné 
cigary zmenili smerovanie kvantovej mechaniky alebo prečo by nás 
veľryby (keby vedeli hovoriť) učili úplne inú geometriu.

Environmentálna veda. Zachovanie prírodných zdrojov. Ohrozenie 
životného prostredia a ochrana proti nemu. 

SCHÄTZING, F.: Zachráňme našu planétu!.  Bratislava : Ikar, 2022. 317 s. 
ISBN 978-80-551-8247-6
Žijeme v trileri. Ešte nikdy sme neboli vystavení toľkým potenciálnym 
rizikám ako dnes. Počas pandémie sme uprednostnili inú tému, no zmena 
klímy pre nás stále ostáva najväčšou hrozbou a nemožno ju zľahčovať. 
Je najvyšší čas, aby sme sa vrátili k tomu, čo je naozaj dôležité. Frank 
Schätzing prichádza s fundovanými vedeckými poznatkami o klíme a 
následkoch jej zmeny, pútavo, duchaplne a vtipne načrtáva rôzne scenáre 
našej budúcnosti. Nedíva sa na svet cez ružové okulia re ani zbytočne ne
straší, iba vyvodzuje presné, no kruto pravdivé závery. Predstavuje nám 
plejádu protagonistov klimatickej krízy – od politikov, podnikateľov, cez 
ekonómov, aktivistov až po jej popieračov a zástancov konšpiračných 
teórií. Zároveň ponúka vizionársky pohľad na riešenia, ktoré sa zatiaľ 
zdajú vzdialené, no nie sú nerealistické. Kniha Zachráňme našu planétu! 
je oslavou odvahy a optimizmu. Ak človek chce, zvládne každý problém. 
Vedecké poznatky nám nechýbajú a záleží len na nás, či nájdeme pevnú 
vôľu, pozitívne, tvorivé myslenie, lásku k planéte a štipku osobnej odvahy. 
Všetko, čo musí obsahovať každý dobrý triler.

GATES, B.: Ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe. Bratislava : Ikar, 
2021. 247 s. ISBN 978-80-551-7800-4
Bill Gates v tejto nástojčivej a presvedčivej knihe predkladá široký, prak-
tický – a dostupný – plán zníženia emisií skleníkových plynov na nulu tak, 
aby sa svet vyhol klimatickej pohrome. Bill Gates strávil uplynulé desaťročie 
skúmaním príčin a následkov klimatickej zmeny. S odborníkmi na fyziku, 
chémiu, biológiu, strojárstvo, politické vedy a financie sa zameral na to, čo 
treba urobiť, aby sme zvrátili environmentálnu katastrofu, ku ktorej plané-
ta smeruje. V tejto knihe nielenže vysvetľuje, prečo sa musíme usilovať o 
nulové emisie skleníkových plynov, ale zároveň opisuje, čo treba podniknúť 
na dosiahnutie tohto dôležitého cieľa. Predkladá nám triezvy opis výziev, 
ktorým čelíme. Čerpá zo svojich poznatkov o inováciách aj presadzovaní 
nových myšlienok na trhu a triezvo opisuje výzvy, ktorým čelíme. Vysvetľu-
je, v ktorých oblastiach už technológie pomáhajú znižovať emisie, kde ich 
možno využívať efektívnejšie, kde je nutný technologický prelom a kto na 
týchto zásadných inováciách pracuje. A napokon, predkladá komplexné 
riešenie, ako znížiť emisie na nulu – neponúka len návrhy na vládne opa-
trenia, ale aj na kroky, ktoré môžu urobiť jednotlivci, aby sa za dosiahnutie 
cieľa zodpovedali naše vlády, naši zamestnávatelia aj my sami. Bill Gates 
netají, že ide o náročnú úlohu, ale ak dodržíme vytýčený plán, bezpochyby 
je v našich silách tento cieľ dosiahnuť.

Fyzika. 

CALLE, Carlos I.: Rozhovory s Albertom Einsteinom : fiktívny rozhovor 
vytvorený na základe Einsteinovho životopisu a diela.  Bratislava : 
Ikar, 2021. 128 s. ISBN 978-80-551-7743-4
Nájdite si čas na priateľský rozhovor a objavte vnútorný život fascinujúce-
ho vedca. Ako rešpektovaný odborník mal Carlos Calle jedinečnú pozíciu 
pri skúmaní Alberta Einsteina a jeho odborného, ale aj ľudského odkazu. 
V stručnom životopise sa zameriava na kľúčové udalosti zo života geniál-
neho fyzika. Potom už prichádzajú na rad samotné fiktívne rozhovory, 
ktoré sú založené na skutočných faktoch a na výrokoch Alberta Einsteina. 
Žiaľ, obmedzený priestor neumožnil detailne rozobrať jednotlivé fázy Ein-
steinovho uvažovania a vedeckej práce, no slávny fyzik kedysi povedal, že 
aj tie najkomplikovanejšie fyzikálne problémy treba vysvetliť tak, aby ich 
pochopilo aj dieťa. Keďže autor je v tejto oblasti odborník, zjednodušenie 
nie je na úkor presnosti. Je to skôr poučné zjednodušenie, ktoré k teórii 
relativity a k jej porozumeniu pritiahne viac ľudí.  Calle upriami pozornosť 
aj na slávnu rovnicu E = mc2 a dotkne sa aj vzťahu medzi touto rovnicou 
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a atómovou bombou. Bomba samotná je oprávnene námetom samostat-
nej kapitoly, lebo hoci sa Einstein na výrobe bomby priamo nepodieľal, 
napísal prezidentovi Rooseveltovi list, v ktorom ho žiadal o jej vývoj. Do
zviete sa aj o Einsteinovom vzťahu k náboženstvu, o jeho rodine, o ženách, 
s ktorými mal vzťahy, aj o jeho záľubách. Toto príjemné čítanie je vhodné 
pre každého, kto si chce rozšíriť všeobecný rozhľad a koho, napriek tomu, že 
nie je matematik či fyzik, tieto odbory fascinujú a bavia. Predslov ku knihe 
napísal matematik a matematický fyzik sir Roger Penrose.

Vedy o Zemi. Geologické vedy. 

GURNÍK, J.: Tatranské plesá známe a neznáme. Banská Bystrica : Tatraplan, 
2022. 130 s. ISBN 978-80-89904-06-8
Kniha o tatranských vodných plochách od Jozefa Gurníka. Sú na takom 
malom území ako Vysoké Tatry ešte nejaké jazerá, o ktorých sa dopo-
siaľ vôbec nevedelo a ani odborná literatúra ich neuvádza? Áno, takéto 
jazerá a jazierka sa na tomto území vyskytujú. Autor Jozef Gurník v knihe 
mapuje jazerné plochy na území Vysokých Tatier. Doterajšie údaje v lite
ratúrach uvádzali rôzne počty plies: od 85, 111 aj s poľskými až po počet 
150. Spoločne s knižkou vás prevedieme výnimočnosťou tatranského 
územia, ktoré okrem iného spočíva aj v tom, že na tak malej ploche ako 
sú Vysoké Tatry, sa nachádza až 270 jazerných plôch  plies, pliesok a ôk. 
Mnohé z nich neboli doteraz nikde publikované.

Biologické vedy všeobecne. 

CABADOVÁ, M. (prel.): Superjednoduchá biológia : podrobná a pre-
hľadná študijná príručka. Bratislava : Ikar a.s. - Príroda, 2021. 288 s. 
ISBN 978-80-551-7813-4
Pripraviť sa na skúšky, písomné testy, alebo len získať dokonalý prehľad 
v biológii nikdy nebolo jednoduchšie! V tejto podrobnej, bohato ilus-
trovanej príručke nájdete naozaj všetko: od enzýmov po ekosystémy, 
od hormónov po genóm, od evolúcie po ekológiu, cez vyvážené stravo-
vanie až po monoklonálne protilátky. Superjednoduchá biológia obsa-
huje všetky dôležité témy učebných osnov pre žiakov 2. stupňa základ-
ných škôl, ako aj pre študentov stredných škôl a gymnázií. Navyše 
poskytuje čitateľom širší pohľad a ďalšie súvislosti. Kniha je rozdelená 
do 18 väčších kapitol, pričom jednotlivé témy sú vždy zhrnuté v čas-
ti Kľúčové fakty, čo je zvlášť užitočné pre opakovanie. Biologické pro-
cesy sú znázornené atraktívnymi ilustračnými, ľahko pochopiteľnými 
schémami, a veľmi prehľadne sú v publikácii vysvetlené aj jednotlivé 
vedecké koncepcie. Či už patríte medzi nadšených biológov, alebo sa 
chcete zodpovedne pripraviť na budúce štúdium či povolanie, so Super-
jednoduchou biológiou budete mať fascinujúci svet človeka, rastlinnej i 
živočíšnej ríše v malíčku. Pre žia kov a študentov od 12 rokov a všetkých 
fanúšikov biológie.

APLIKOVANÉ VEDY. MEDICÍNA. TECHNOLÓGIA 
Lekárske vedy. Medicína. 

HUREMOVIČ, D.: Psychiatria pandémie : psychická reakcia na 
epidémiu infekčného ochorenia. Nové Zámky : Psychoprof , 2022. 175 s. 
ISBN 978-80-89322-31-2
Autori sa vybrali rôznymi cestami prepájajúcimi pandémiu a psychia
triu – nazreli do histórie medicíny a ľudstva, do hĺbky ľudskej psychiky, 
mechanizmov psychických procesov a psychických porúch, ale aj far-
makológie a nevynechali ani právny rámec. Oboznamuje čitateľa s 
mnohými témami, ktoré riešime v súčasnosti a neponúka ich ako nové 
objavy, skôr očakávané skutočnosti. Je až prekvapujúco neuveriteľné, 
že predpoklady o priebehu pandémie najmä z hľadiska emocionálne-
ho vyrovnávania sa s ňou boli tak kvalitne predikovateľné a napriek 
tomu sa ich nepodarilo dostatočne podchytiť či odvrátiť. Vzhľadom k 
novonadobudnutým skúsenostiam s prebiehajúcou pandémiou pub-
likácia umožňuje aj akési čítanie medzi riadkami. Naše nové a narasta-
júce informácie umiestňuje do kontinua poznatkov o šírení a manaž-
mente infekčných ochorení, ich mentálnom spracovaní a vyrovnávaní 
sa s nimi. Upozorňuje na duševné zdravie všetkých, ľudí ohrozených 
infekčným ochorením, tých, ktorí sú v riziku, že ochorejú a aj tých, čo 
chorobou trpia, ale aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, či tých, 
ktorí sa obávajú o zdravie blízkych, alebo o nich prišli.

BOYES, A.: Ako sa zbaviť úzkosti. Bratislava : Ikar, 2021. 248 s. ISBN 
978-80-551-7850-9
Pocity obáv, úzkosti a strachu nie sú pre nikoho z nás príjemné. Hlavne 
vtedy, ak preberajú vládu nad našimi životmi a správaním. Alice Boye
sová, autorka a expertka na kognitívnobehaviorálne terapie, vo 
svojej knihe Ako sa zbaviť úzkosti ponúka účinné metódy na zdola-
nie úzkostlivých stavov a porúch. Sústreďuje sa na oblasť osobných, 
ale aj profesionálnych problémov a je pripravená pomôcť každému. 
Ľudia, ktorí často pociťujú obavy a úzkosť, sa utápajú v úvahách o vlast-
nom konaní, nie sú so sebou spokojní a neustále hľadajú spôsob, ako 
sa zdokonaliť. Práve v tomto procese sa zablokujú najčastejšie a snažia 
sa svoje problémy riešiť prostredníctvom motivačnej literatúry, ktorá 
im sľubuje kariérny úspech. Najdôležitejšie však je, aby sa sústredili 
na zbavenie sa úzkosti, ktorou trpia. Jej najčastejšími príznakmi sú ne-
konečné zvažovanie, predstavy katastrofických scenárov, perfekcioni
zmus vo všetkom, čo robia a mimoriadne kritické sebahodnotenie. Táto 
kniha vám pomôže na ceste k rozpoznaniu a prekonaniu negatívnych 
pocitov, ktoré vám znepríjemňujú život.

IZÁKOVÁ, Ľ.: Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti 
na Slovensku. Nové Zámky : Psychoprof, 2022. 30 s. ISBN 978-80-
89322-32-9
Autormi vymedzeným cieľom reformy psychiatrickej starostlivosti na 
Slovensku, je zmena systému poskytovania starostlivosti v odbore 
psychiatria, ktorá má byť súčasťou dvoch komplexnejších reforiem: 
reformy zdravotnej starostlivosti a reformy starostlivosti o duševné 
zdravie. V publikácii sú vymedzené oblasti, ktorých sa uvedené zmeny 
majú týkať, objasňujú, komu je psychiatrická starostlivosť určená, 
uvádzajú dôvody, dáta a fakty nastoľujúce nutnosť reformy, popisujú 
a zdôvodňujú žiadaný systém starostlivosti a vymedzujú nové pojmy 
v rámci reformovanej psychiatrickej starostlivosti.

Poľnohospodárstvo a príbuzné oblasti vedy a techniky. Lesníctvo. 
Poľnohospodárska výroba. Využívanie prírody. 

BERGE, L.: Projekt vlk : reportáž. Žilina : Absynt, 247 2021 s. ISBN -978
0-298-8203-80
Zoologická záhrada je zvláštny model sveta. Pozeráme sa v nej na živé 
zvieratá a tvárime sa, že všetko je tak ako v divokej prírode. Taká príroda, 
ktorej sa môžeme pokojne prizerať a bezpečne sa jej dotknúť, sa nám 
páči. Lenže čo ak sa zrazu niečo stane? Švédsky novinár Lars Berge spra-
coval príbeh, ktorý otriasol celým Švédskom. V krajine, kde nadovšetko 
milujú prírodu a ona ich vrúcne city opätuje, sa zrazu v najväčšej švédskej 
zoo odohrala tragédia. Vlk zapojený do projektu „Intímny kontakt s vlk-
mi“, ktorý mal návštevníkom umožniť dôvernú blízkosť s veľkým dra-
vcom, nečakane napadol svoju ošetrovateľku a zabil ju. Celá krajina bola 
v šoku. Bol to vlk, v ktorého blízkosti sa odfotografovali mnohé osobnosti 
kultúry, športu, či politiky, ale aj stovky turistov denne. Zrazu si každý z 
nich uvedomil, že mohol byť na mieste ošetrovateľky. Lars Berge preskú-
mal všetky detaily tohto tragického prípadu, no čím viac zistil, tým ťažšie 
mu bolo odpovedať na otázku: Kde sa stala chyba? Išlo len o nekom-
petentnosť pracovníkov? Alebo o chamtivosť zamestnávateľov? A nie je 
problém niekde celkom inde? Napríklad v tom, že doprostred celej živej 
prírody neustále tvrdohlavo umiestňujeme sami seba? Reportážna kniž-
ka švédskeho novinára Larsa Bergeho Projekt vlk nie je len záznamom 
jednej tragickej udalosti, ale aj úvahou o živej prírode, o skutočnej 
divočine a o mieste človeka medzi živými tvormi.

Domáce hospodárstvo. Udržiavanie domácnosti. 

AUSTRY, A.: Šmak!. Bratislava : Lindeni : Albatros Media Slovakia, 
s.r.o., 2021. 195 s. ISBN 978-80-566-2425-8
Radi varíte? Uprednostňujete rýchlu akciu bez zbytočných rečí? Chcete 
sa stravovať zdravo a za rozumnú cenu? Táto kuchárska kniha v sebe 
dokonale spája všetko, čo potrebujete vedieť. Objavte s nami množstvo 
jednoduchých receptov, ktoré vám nezaberú veľa času a ktoré si môžete 
bez výčitiek dopriať každý deň. Rozmaznávajte svoje chuťové poháriky, 
ohromte svojich hostí! Stačí skutočne málo – vybrať tie správne ingre
diencie a dobre ich skombinovať. Návod je jednoduchý: postupujte 
podľa obrázkov, ktoré tvoria celý recept.

https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12145753&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12068613&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12068613&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12144586&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12144586&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12070426&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12144553&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12144553&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12082048&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12145874&theme=svkbb
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Rôzne odvetvia priemyslu a remesiel. 

JURČO, L.: Ľudové kožušníctvo na Podpoľaní a v severnom Novohrade. 
[Korytárky] : OZ Javorie [Hriňová] : OZ Krnofeľ, 2019. 172 s. ISBN 978-
80-570-0976-4
Predstavujeme Vám čerstvú monografiu Ľudové kožušníctvo na Podpoľaní 
a v severnom Novohrade, ktorej autorom je Lukáš Jurčo. Toto dielo je výsled-
kom niekoľkoročného intenzívneho terénneho výskumu uvedenej prob-
lematiky. Kniha je rozdelená do troch celkov  história remesla/kožušnícka 
výrobná technológia, ďalšia časť sa zaoberá výrobkami kožušníckych diel-
ní. Tretia časť je venovaná jednotlivým kožušníckym majstrom, ktorí na 
skúmaním území pôsobili. Publikácia má 170 strán vo zväčšenom formáte 
A5, na kriedovom papieri a bohato ilustrovaná dobovými fotografiami.

Rôzne odvetvia priemyslu a remesiel finálnych alebo montovaných 
výrobkov. 

BINNINGS EWEN, P.: Kráľovná Paríža : príbeh Coco Chanel.  Bratislava : 
Lindeni : Albatros Media Slovakia s.r.o., 2021. 382 s. ISBN 978-80-
566-2424-1
Kráľovná Paríža, nový román oceňovanej autorky Pamely Binnings Ewe
novej, na základe nedávno odhalených vojenských záznamov farbisto vy-
kresľuje skrytý život Coco Chanel počas štyroch rokov nacistickej okupá-
cie Paríža uprostred druhej svetovej vojny..  Coco Chanel dokázala byť 
veselá, bezstarostná a štedrá, no zároveň aj bezohľadná, manipulatív-
na či dokonca krutá. Keď sa priženie víchor vojny a po ChampsÉlysées 
pochodujú vojská Wehrmachtu, Coco Chanel sa ocitá v hoteli Ritz spo-
lu s vrchným ríšskym velením. V obkľúčení nepriateľa vedie súkromnú 
vojnu v snahe vytrhnúť riadenie vlastnej voňavkárskej spoločnosti z rúk 
svojho židovského obchodného partnera Pierra Wertheimera. Ten pod 
hrozbou silnejúceho antisemitizmu utiekol do Spojených štátov s tajným 
receptom na výrobu parfumu No. 5. Coco nesúhlasí s jeho zámerom 
presunúť výrobu na perifériu New Yorku, a tak sa zo všetkých síl snaží 
previesť spoločnosť do svojho výlučného vlastníctva. Módny dom Chanel 
nesmie padnúť. Zatiaľ čo sa Coco snaží udržať svoju dovtedajšiu život-
nú úroveň, Paríž gniavi železná päsť nemeckej nadvlády. Coco Chanel – 
žena tvrdá ako žula – urobí všetko pre to, aby prežila. Pristane dokonca 
aj na kolaboráciu s nacistami, aby ochránila svoje najväčšie tajomstvá. 
Keď z nej Nemecko potajomky urobí špiónku pre Ríšu, stáva sa agentkou 
F7124 s krycím menom Westminster. Ale prečo? A kam až zájde v snahe 
zabrániť, aby ju búrlivá minulosť prenasledovala v budúcnosti? 

UMENIE. REKREÁCIA. ZÁBAVA. ŠPORT 
Územné plánovanie. Regionálne, mestské a oblastné plánovanie. 
Krajiny, parky, záhrady. 

HURNÝ, J.: Ako porozumieť mestu a jeho ľudom? : manuál. Bratislava : 
Metropolitný inštitút Bratislavy, Sekcia mestských štúdií a participácie, 
2021. 301 s. ISBN 978-80-973834-4-2
Manuál participatívneho plánovania a sociopriestorového mapovania 
sumarizuje detailné návody, ako zapájať ľudí a interpretovať ich názo-
ry a potreby. Sú v ňom zrozumiteľné kroky, ako postupovať pri parti
cipatívnom procese a tiež praktické tipy, ako sa vyvarovať častým chy-
bám. Participatívny proces s ľuďmi dokáže zlepšiť kvalitu projektov vďaka 
spoznaniu názorov, zlaďovať odlišné záujmy a predchádzať konfliktom, a 
tiež posilňovať vzájomnú dôveru obyvateľov najmä voči samosprávam. 
Je to komplexný materiál, z ktorého môžu čerpať vedenie samospráv, 
zamestnanci/zamestnankyne samospráv, profesisti/profesistky z oblasti 
architektúry, urbanizmu, mestských štúdií, či developeri.

Architektúra. 

PETRÁNSKY, Ľ.: Martin Augustín: Zrkadlo duše. Bratislava : Ikar, 2021. 
212 s. ISBN 978-80-551-7974-2
Výpravná, bohato ilustrovaná publikácia Zrkadlo duše mapuje vyše tri 
dekády výtvarnej tvorby a života slovenského výtvarníka Martina Augustí-
na (nar. 1968). Ako sám umelec tvrdí, „hranica medzi životom a výtvar-
nou tvorbou neexistuje“. Aj preto kniha nie je koncipovaná ako tradičná 
akademická monografia, ale ako púť časom, počas ktorej sa zlomky 
poznania skladajú do obrazu estetiky krásy. Listovanie v nej chce navodiť 

atmosféru príjemných posedení pri rannej káve u Augustína, počas ktorých 
vznikali spomienky a úvahy, keď autor, kunsthistorik a publicista Ľudovít 
Petránsky s výtvarníkom hľadali dušu Augustínových obrazov a pátrali po 
všetkom, čo zanechalo odtlačok v umelcovej mysli, duši i srdci. Monogra-
fia venovaná tvorbe Martina Augustína vznikla a vychádza po prvýkrát a 
okrem priaznivcov samotného umelca či súčasného slovenského umenia 
vôbec má ambíciu osloviť každého obdivovateľa krásy a harmónie.

VRBA, P.: Yvetta Simonová a její osudoví muži. Zvole u Prahy : Andrej 
Šťastný , 2004. 214 s. ISBN 80-86739-14-7
Už čtvrtou generaci provází životem ojedinělý hlas Yvetty Simonové, 
legendy české populární písničky. Jejího životního příběhu se na přání 
zpěvačky před lety ujal Pavel Vrba, jeden z nejprestižnějších autorů 
písňových textů, které naše hudební scéna měla. Sám pro Yvettu téměř 
nepsal – věnoval se jiným žánrům, ale celou českou hudební scénu 
dobře znal a mezi hudebníky všech generací a stylů měl řadu přátel. 
Proto mohl jejím životním peripetiím, které prožila s „Osudovými muži“, 
rozumět a popsat je se zvláštní citlivostí a z neobvyklých úhlů pohledu.

Rekreácia. Zábava. Hry. Šport. 

JUST, V.: Werichovo divadlo ABC.  Praha : Brána, 2000. 157 s. ISBN 
978-80-7243-079-3
Nové vydání knihy publicisty a teatrologa Vladimíra Justa o výjimečných 
a nezapomenutelných letech Werichova uměleckého šéfování v Divadle 
satiry (od roku 1957 ABC). Autor sestavil z osobních vzpomínek herců, 
pamětníků i z dobových recenzí obraz této šťastné kapitoly českého divad-
la. Výtvarný doprovod knížky tvoří ilustrace, karikatury a návrhy plakátů 
J. B. Novotného, tehdejšího grafika ABC, známého pod jménem Jebenof.

JAZYK. LINGVISTIKA. LITERATÚRA 
Literatúra. 

MARTIN, CH. Strážca písmen : román s Murphym Shepherdom.  Brati-
slava : Lindeni, 2022. 309 s. ISBN 978-80-566-2788-4
Akú silu ma obetavá láska? Nový román milovaného autora Charlesa 
Martina.Murphy Sheperd sa venuje hľadaniu tých, ktorých nikto iný 
nenašiel – hlavne dievčat, ktoré sa stali obeťami obchodu s bielym 
mäsom. Nečakane však aj jeho domov zasiahne nočná mora. Unesú mu 
dcéru, mladomanželku, jej dcéru a ďalšiu tínedžerku. Pátranie ho zave-
die do mnohých slepých uličiek. Murphy stráca nádej, ale je pripravený 
hľadať ich do posledného dychu a priviesť domov.

OLIVOVÁ, J.: Statočný bocian : skutočné príbehy z našej prírody.  Bra-
tislava : Fragment, 2022. 115 s. ISBN 978-80-566-2786-0
Krásny príbeh z našej prírody o ľuďoch s dobrým srdcom, ktorí pomáha-
jú zachraňovať zvieratká. Lenka sa chystá na svoj prvý letný tábor, a to 
hneď dvojtýždňový. Pôvodne tam mala ísť so svojou kamarátkou Petrou, 
nakoniec však odchádza sama. Trápi ju neistota, či to bez Petry zvládne. 
Dokáže si nájsť v tábore kamarátov? No len čo spozná dievčatá, s ktorými 
je ubytovaná v chatke, obavy z nej rýchlo opadnú. A keď potom cestou do 
mesta objavia v komíne chátrajúcej továrne poraneného bociana, Lenke 
je jasné, že na tieto prázdniny nikdy nezabudne.

KUBICA, M.: Neznáma žena. Bratislava : Slovenský spisovateľ, a.s., 
2020. 294 s. ISBN 978-80-220-2251-4
Snažila sa utiecť. Ibaže pred neznámou ženou niet úniku.Krátko nato, ako 
sa Sadie a Will Foustovci presťahujú z rušného Chicaga do mestečka na ma-
lom ostrove v štáte Maine, dôjde v ich susedstve k chladnokrvnej vražde. 
Násilná smrť Morgan Bainesovej otrasie celou miestnou komunitou, no ni-
koho nezasiahne tak veľmi ako Sadie, ktorú znepokojuje aj temná minulosť 
jej rodiny. Keď sa rozbehne policajné vyšetrovanie a Sadie sa ocitne medzi 
hlavnými podozrivými, rozhodne sa na vlastnú päsť vypátrať, čo sa vlastne 
stalo v tú hroznú noc, keď zomrela Morgan. Musí však byť veľmi opatrná, 
lebo čím viac toho zisťuje, tým intenzívnejšie si začína uvedomovať, že keď 
pravda vyjde najavo, bude to ona, kto príde o všetko...

YOON, N.: Môj prvý tanec.  Bratislava : CooBoo, 2021. 277 s. ISBN 
978-80-566-2427-2
Novinka od svetoznámej autorky, ktorej romantické príbehy poznáte z 

https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:11973060&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12082064&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12146176&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12083621&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12146051&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12146017&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12144336&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12137058&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12006008&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12075545&theme=svkbb
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filmov. Evie lásku navždy zatratila. Prečo teda vidí minulosť aj budúc-
nosť šťastných dvojíc okolo seba? Evie už neverí v lásku a zbavuje sa 
všetkých obľúbených kníh. Načo by ich čítala? Veď každá láska sa končí 
katastrofou – presvedčili ju o tom aj jej vlastní rodičia. O to viac ju šoku-
je, keď sa jej pred očami premietne koniec každého vzťahu – stačí, aby 
sa pred ňou zamilovaní pobozkali. Evie sa snaží pochopiť, prečo sa jej 
to deje, a osud ju zavedie do tanečnej školy. V nespútanom rytme tanca 
spoznáva chalana menom X. A Evie tento spontánny umelec s roman-
tickou dušou, ktorý sa neváha pustiť do každého dobrodružstva, stále 
viac očaruje. Oplatí sa nakoniec pre lásku riskovať?

ADLER, E.: Noc v Malibu.  [Bratislava] : Remedium, c2011. 320 s. ISBN 
978-80-89230-55-6
“Stelesňujem verejný triumf a súkromné fiasko v jednej osobe,“ konštatuje na 
začiatku príbehu hlavná hrdinka románu, filmová hviezda Allie Rayová. 
Práve sa ocitla na vrchole kariéry, zato jej súkromný život je v troskách. Ako 
jednoduché dievča zo zapadnutého malého mesta sa vypracovala na hviezdu 
prvej veľkosti, lenže po ceste za úspechom načisto stratila seba samu. Pod 
tlakom podozrivých udalostí uniká z veľkolepého sveta filmu a vydáva sa 
na cestu, ktorá vedie do pôvabných zákutí francúzskeho vidieka. Idylické 
útočisko a domnelý raj je však len chvíľou ticha pred konečnou búrkou, ktorá 
prináša dramatické rozuzlenie záhadných udalostí, aj Allinej osobnej drámy.

TWARDOCH, S.: Kráľ.  ŽiIina : Absynt, 2021. 382 s. ISBN 978-80-8203-
256-0
V rozdelenom meste treba mať pri ruke zbraň alebo tvrdé päste – inak sú 
vaše dni zrátané. A zároveň musíte mať jasno v tom, na ktorú stranu sa 
postaviť. Výnimočná noirová gangsterka, ktorá vás dokonale omráči! Lit-
erárny knockout!  Varšava, rok 1937. Proti sebe tu stojí niekoľko rôznych 
svetov. Židia a kresťania. Fašisti a socialisti. Elegantné nablýskané centrum 
mesta a na druhej strane biedne okrajové štvrtí ponorené po uši do blata. 
Sedemnásťročný Mojžiš Bernštajn sedí v prvom rade preplnenej sály Mest-
ského kina a pred jeho očami sa odohráva pästiarsky súboj o titul majstra 
Varšavy. Nie je to však len zápas dvoch mužov, Andrzeja Ziembińského a 
Jakuba Šapira, ale aj súboj medzi Poliakmi a Židmi. A to na tribúnach i 
mimo nich. Mladý Mojžiš ešte netuší, že tento večer ho bude sprevádzať 
celý život a veľmi živo sa mu vynorí aj keď si o štyridsať rokov neskôr v Tel 
Avive sadne k písaciemu stroju, aby na papier preniesol spomienky na 
predvojnové varšavské podsvetie, ktorému kraľoval Kmotor Kaplica. Pekné 
autá, dievčatá, studená vodka a horúca krv – to je jeho svet. Szczepan 
Twardoch, hviezda súčasnej poľskej literatúry nás zavedie do Varšavy, akú 
už nikde nenájdeme. Živé kulisy, v ktorých sa odohráva jeho román, totiž 
už o pár rokov padnú za obeť besneniu druhej svetovej vojny. A tak sa nám 
do rúk dostáva skvelá dobová gangsterka s nezvyčajnou dokumentárnou 
hodnotou. Vynikajúci román Szczepana Twardocha Kráľ, po ktorom siahla 
aj televízna stanica Canal+ a urobila z neho úspešnú televíznu minisériu.

ADICHIE, Ch.N.: Polovica žltého slnka. ŽiIina : Absynt, 2021. 540 s. 
ISBN 978-80-8203-227-0
Chimamanda Ngozi Adichie a jej najlepší román! Autorka obľúbenej Amer-
ikánky skvelých esejí o feminizme nás tentoraz zavedie do Nigérie šesťdesi-
atych rokov, aby sme zistili, čo majú spoločné láska a vojna. Keď listujeme 
v dejinách, vidíme, že všetko je veľké. Veľké vojny, veľké víťazstvá. No ak 
sa prizrieme bližšie, všade uvidíme drobné ľudské osudy. A práve v tom 
spočíva bravúrnosť nigérijskej spisovateľky Chimamandy Ngozi Adichie. 
Jej strhujúci román Polovica žltého slnka nás prenesie do Nigérie šesťdesi-
atych rokov. Na pozadí prebiehajúcej občianskej vojny sa nám pred očami 
odvíjajú a preplietajú dramatické osudy troch hlavných postáv – chudob-
ného dedinského chlapca Ugwua, dievčaťa z bohatej rodiny Olanny a 
anglického spisovateľa Richarda, milovníka tunajšieho ľudového umenia. 
Román Polovica žltého slnka nám ukazuje, ako môže vyzerať zápas o oslo-
bodenie spod nadvlády kolonializmu, ale aj to, ako fatálne zasahuje vojna 
do ľudských životov. Akákoľvek vojna. Chimamanda Ngozi Adichie opäť 
otvára bolestivé témy a z hlbín minulosti vyvoláva príbehy, ktoré navždy 
zmenili tvár jednej krajiny. Jej majstrovský román Polovica žltého slnka, 
ktorý sa stál absolútnym víťazom štvrťstoročnice prestížnej Women Prize, 
vychádza v preklade Kristíny Karabovej vo vynovených šatách edície 100%.

WANDALL-HOLM, I.: Moruša. ŽiIina : Absynt, 2021. 373 s. ISBN 978-
80-8203-231-7 

Mala len devätnásť rokov, keď sa začalo celé jej nechcené kruté „dobrod-
ružstvo“ – útek, ukrývanie, zatknutie, Auschwitz. Moruša je sugestívny 
príbeh o nekonečnej vôli žiť, ktorý by mal byť povinným čítaním. V roku 1942 
utiekla ako devätnásťročná pred zlovôľou Slovenského štátu do Maďarska. 
Prežila Auschwitz i pochod smrti do Ravensbrücku a o svojom osude, ale aj 
o osude vojnovej Európy napísala túto úžasnú knihu, ktorá bola v roku 2001 
v Dánsku vyhlásená za knihu roka a po opätovnom vydaní v roku 2016 si na
šla stovky nových nadšených čitateľov aj na Slovensku. Iboja WandallHolm, 
dánskoslovenská spisovateľka, vyrástla v predvojnovom Liptovskom Mi-
kuláši. Po začiatku deportácií židovských obyvateľov do vyhladzovacích 
táborov utiekla spolu so svojimi dvomi mladšími sestrami do Maďarska. Tri 
mladé dievčatá tak postihlo neželané kruté „dobrodružstvo“, ktoré ich po
vodilo špinou, ostnatým drôtom a nemerateľným utrpením vojnovej Európy.  
Moruša Iboje WandallHolm je dôležitým kamienkom do mozaiky dejín voj
nového Slovenského štátu i tragédie slovenských Židov. Nie je však len o tom, 
nie je len rozprávaním o vojne a pekle koncentrákov. Je aj o nádeji, o láske, o ne-
smiernej cene ľudského života i o obrovskej túžbe žiť a neprestať byť človekom.

McANULTY, D.: Divoký rok : denník mladého prírodovedca. ŽiIina : Ab-
synt, 2022. 248 s. ISBN 978-80-8203-338-3
Sloboda, nespútaná radosť, všadeprítomná príroda, ale aj dych berúca 
úzkosť, nechcené sťahovanie či šikana. To je divoký rok štrnásťročného 
Daru McAnultyho, autistického chalana žijúceho s mamou, otcom, bra-
tom Lorcanom, sestrou Bláthnaid a zachráneným anglickým chrtom 
Rosie v grófstve Down na východe Severného Írska. Jeho zápisky sú su-
rové, úprimné, intenzívne. Divoké. Objavte čaro prírody očami Daru, 
ochrancu prírody, aktivistu a vychádzajúcej hviezdy britskej literatúry, 
ktorý nadovšetko miluje svoju rodinu, prírodu a punk. Tieto tri veci sú 
v jeho živote poprepletané ako korene stromov, ktoré mu dávajú pevný 
základ ustáť aj tie najničivejšie búrky. Okrem otca, prírodovedca a ekoló-
ga, sú všetci v rodine autisti, a tak je to otec, na ktorého sa všetci spo
liehajú pri odhaľovaní nielen tajomstiev prírody, ale aj ľudského sveta. 
Slovami Daru: „Spolu sme pomerne excentrické a chaotické zoskupenie. 
Sme si blízki ako vydry. A schúlení jeden pri druhom kráčame svetom 
svojou vlastnou cestou.“ Darov debutový denník mladého prírodovedca 
vás ohromí a zvláštnym spôsobom upokojí. Ako prechádzka v lese, beh 
pomedzi stromy alebo vystúp na vrchol hory. Toto je oslava života, príro-
dy a rodiny. Toto je balzam na dušu. Toto je Divoký rok. Nestáva sa často, 
aby tínedžeri vyhrávali prestížne literárne ceny. Darovi sa to však podari-
lo, a to rovno vo veľkom štýle. Dara McAnulty sa stal najmladším víťazom 
prestížnej literárnej ceny Wainwright Prize, ktorú udeľujú za najlepšie 
knihy o prírode. Kniha Divoký rok získala viaceré významné ocenenia, 
vrátane British Book Awards za najlepšiu nonfiction knihu či Post Irish 
Book Award pre nováčika roka. Je to druhá kniha Vydavateľstva Absynt, 
ktorá je určená pre tínedžerov a tínedžerky vo veku 13+. Radosť z nej 
však budú mať aj milovníci prírody vo veku 13 až 100 rokov. Tituly pre 
deti a mládež z Vydavateľstva Absynt sú označené upraveným logom.

WHALEN, M.D.: Veľká kniha prdov : ilustrovaný sprievodca vedou, 
dejinami a umením prdenia. Bratislava : Fragment, 2021. 133 s. ISBN 
978-80-566-2423-4
Prdy nemusia byť nechutné. Prdy sú zábavné a fascinujúce! Presvedč 
sa v knihe plnej zaujímavých faktov!  Koľko toho vieš o prdoch? Vieš, 
že rybie prdy takmer spustili vojnu s Ruskom? Že čuchanie prdov môže 
byť zdravé a že môžeš pracovať ako profesionálny ovoniavač prdov? 
Že prdenie ľudí je v Afrike nezákonné, ale zdvorilé v Južnej Amerike? 
Poznáš najuprdenejšie zviera na svete? Jedlo, po ktorom budeš najviac 
prdieť? Vieš, koľko prdov vdýchneš počas jedného letu na dovolenku? 
Myslíš si, že prdy sú nielen zábavné, ale aj fascinujúce? Táto kniha plná 
vtipných faktov o prdoch je tu potom práve pre teba!

DOVLATOV, S.: Kufor. ŽiIina : Absynt, 2021. 142 s. ISBN 978-80-8203-167-9
Špekulanti, flákači, pašeráci i celkom obyčajní alkoholici – také sú postavy 
a postavičky pestrého panoptika absurdnej sovietskej každodennosti 
v autobiografických poviedkach Sergeja Dovlatova. Hlavným hrdinom 
autobiografických poviedok Sergeja Dovlatova je obyčajný doštený kufrík, s 
ktorým autor v roku 1978 opustil brežnevovský Sovietsky zväz a emigroval do 
USA. Znova ho objaví až sedem rokov po emigrácii ukrytý pod posteľou a v ňom 
zopár starých harabúrd – celý absurdný majetok, s ktorým opustil svoju vlasť.  
Kôpka vecí a vecičiek v ňom vyvolá spomienky na život v ZSSR. Každá 

https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:10329337&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12057557&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12020652&theme=svkbb
https://www.martinus.sk/?uItem=277287
https://www.martinus.sk/?uItem=277287
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12068203&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12134841&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12130391&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12130391&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12057552&theme=svkbb
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z tých starých, nepotrebných vecí je totiž pre autora zdrojom spomie-
nok, v každej z nich sa ukrýva jeden príbeh – tragikomický, pripomínajúci 
boj s veternými mlynmi, plný irónie i sebairónie. Krepsilonové ponožky, 
nomenklatúrne poltopánky, či bunda Fernanda Légera – každá z týchto 
rekvizít ho vracia späť o niekoľko rokov, o niekoľko tisíc kilometrov cez 
oceán do sovietskeho Ruska. Do povedomia ruskej literárnej verejnos-
ti sa Dovlatov dostal až počas svojej emigrácie, keď začal publikovať v 
slávnom časopise New Yorker. Jeho poviedky boli neskôr preložené do 
viac ako tridsiatich jazykov. V roku 2018 mal premiéru biografický film, 
ktorý mapuje jeho život v čase pred emigráciou do USA.

CHRISTIE, A.: Tajemný protivník. Praha : Knižní klub, 2004. 268 s. IBN 
80-242-1173-4
Není tomu dlouho, co skončila válka, kdy Tommy Beresford sloužil v 
armádě a Prudence Cowleyová, zvaná Pentlička, byla ošetřovatelkou. Teď 
jsou oba svobodní, bez zaměstnání a bez prostředků, ale plni odhodlání 
něco se svým životem podniknout. Odvážně spolu zakládají kancelář 
Mladí dobrodruzi, a sotva stačí svůj nápad promyslet, dostanou první, 
zcela výjimečnou zakázku. V sázce je osud Anglie, jíž hrozí nejen změna 
vlády, ale možná i další válka. Pátrání je zavádí k pravým i falešným pra-
covníkům tajných služeb, k předsedovi vlády i do doupat zločinců kujících 
velezradu. Do posledních stránek tohoto zdařilého špionážního románu 
Agathy Christie však čtenář váhá, kdo je oním tajemným protivníkem...

ROBERTS, N.: Otázka voľby. Serbia : Liber Novus [Bratislava] : [Ringier 
Axel Springer Slovakia], 2016. 239 s. ISBN 978-86-517-0301-3
Nebol veľký, ale Jessica ho ani nikdy nemala v úmysle mať taký. Chcela, 
aby bol intímny, osobný. Áno, práve taký, pomyslela si, a s jej podpisom 
na ňom. Tento obchod bol pre ňu viac ako biznis, bolo to naplnenie a 
láska. Obchodnú stránku, čiže faktúry, evidenciu, knihy, viedla dôsledne. 
Všetky jej organizačné snahy viedli do obchodu, čo bol asi dôvod, že jej 
chýbal poriadok všade inde. Obchod bol stredobodom jej života a bolo to 
tak odvtedy, čo bol ešte v jej predstavách. Najprv potrebovala dať svojmu 
životu nejaký účel po skončení akadémie. Myšlienka obchodu sa rodila 
pomaly, neskôr narastala a vyvíjala sa. Jessica mala príliš veľa elánu, 
príliš veľa energie na to, aby ju hnala. Keď sa už rozhodla, že začne pod-
nikať, rozbehla sa rýchlo. Potom ten istý elán a energia spôsobili, že to 
fungovalo. A zmenilo sa to na zisk. Peniaze samotné neznamenali veľa, 
ale skutočnosť, že ich zarobil jej obchod, znamenala všetko.

COBEN, H.: Mrtvá z Nevady. V Praze : Knižní klub, 2006. 367 s. ISBN 
978-80-242-1725-2 
Matt Hunter studoval vysokou školu a měl před sebou skvělou budoucnost. 
Ale pak se jedné noci připletl do absurdní rvačky a nešťastnou náhodou 
zabil jiného studenta. Ono osudové klopýtnutí odnáší Mattova rodina i on 
sám – stráví čtyři roky ve vězení, a ani potom se nezbaví výčitek svědomí 
vůči mrtvému. Nevěří, že by ještě někdy mohl být šťastný, ale štěstí k němu 
v podobě jeho dávné lásky Olivie nakonec přijde samo. Matt si krásnou Oli
vii vezme a čekají spolu dítě. Těhotná žena odjede na jakési školení a Mat-
tovi přijde na mobil obrázek zachycující jeho manželku v hotelovém pokoji 
s cizím mužem. Zkoušenému Hunterovi se znovu hroutí svět, ale záhy zjišťu-
je, že to, co se stalo, je složitější, než se zdá, a začíná na vlastní pěst rozkrý-
vat tajemství své vlastní ženy… Mrtvá z Nevady není jen výborně vymyšlená 
detektivka, ale lze ji zároveň považovat za skvěle napsaný psychologický 
thriller, který čtenáře spolehlivě udrží v napětí až do posledních stránek. 
Autorovy zápletky nepřestávají překvapovat, dialogy nešustí papírem a 
nezdržují, popisy jsou strohé a přesné. A nechybějí ani účinně dávkované 
porce ironie a sarkasmu – v tom, jak dokáže dramatické vyprávění odleh
čit, je dnes Harlan Coben mezi autory žánru stěží překonatelný.

MARTIN, Ch.: Tam, kde sa končí rieka. Bratislava : Lindeni, 2021. 334 s. 
ISBN 978-80-566-2426-5
Nový dojemný príbeh bestsellerového autora. On bol sprievodcom ry-
bárov a umelcom – maliarom z parkoviska karavanov, ktorý sa snažil 
preraziť, ona krásna a jediná dcéra najmocnejšieho senátora z Južnej 
Karolíny. Keď sa Doss Michaels a Abigail Grace Colemanová za dra-
matických okolností náhodou stretnú, hneď vedia, že našli pravú lás-
ku. Po desiatich rokoch manželstva bojuje Abbie s vážnou chorobou a 
spíše si zoznam desiatich želaní, ktoré by si rada splnila, prv než príde 
koniec... Spolu s Dosom sa tajne vydajú na dlhú púť po rieke St. Mary‘s.

BEAUVIS, C.: Jaternice tiahnu na Paríž. Žilina : Absynt, 296.  2021 s. 
ISBN 7-314-8203-80-978
Na facebooku boli vyhlásené za najškaredšie baby na škole. Astrid, Hakima 
a Mireille získali zlato, striebro a bronz v súťaži Miss Jaternica a rozhodne 
preto neotvárajú šampanské. Možno by mali sedieť doma a plakať do 
vankúša. A to aj urobia. No hneď potom nasadnú na bicykle a vydajú sa 
na roadtrip. Že kam? Veď predsa do Paríža! Lebo viete ako, Bejby nebude 
sedieť v kúte a Jaternice tiež nie! Vyberte sa na dobrodružnú cestu naprieč 
voňavým francúzskym vidiekom s Mireille, Hakimou a Astrid. Ich dokon-
alý plán prepašovať sa na záhradnú slávnosť v Elyzejskom paláci zahŕňa 
okrem iného pouličný predaj jaterníc (áno, jaterníc!), prespávanie v stane 
na kraji cesty i obrovské množstvo zjedeného syra. S čím však ani jedna 
nepočítala je záujem médií o ich príbeh. Ako to celé dopadne? Podarí sa 
našim hrdinkám hodiť problémy za hlavu? A prečo mieria práve do Elyze-
jského paláca? Kniha Jaternice tiahnu na Paríž je živelný príbeh o dospiev-
aní a hľadaní si svojho miesta vo svete, v ktorom ste v jeden deň vyhlásené 
za najodpudivejšie dievčatá na škole a na druhý sa ocitnete na titulných 
stránkach novín ako nekorunované kráľovné boja proti šikane. Príbeh 
troch kamarátok sa stal vo Francúzsku absolútnym bestsellerom a získal 
niekoľko ocenení, medzi inými aj prestížnu cenu Prix Sorcières pre najlepšiu 
tínedžerskú knihu. Ich dobrodružstvá inšpirovali tvorcov zo sveta divadla 
i filmu a boli preložené do viacerých jazykov. Do slovenčiny ju preložila 
Andrea Černaková. Jaternice tiahnu na Paríž je prvá kniha Vydavateľstva 
Absynt, ktorá je určená pre tínedžerov a tínedžerky vo veku 13+. Tituly pre 
deti a mládež z Vydavateľstva Absynt sú označené upraveným logom.

GEOGRAFIA. BIOGRAFIA. DEJINY 
Geografia. Zemepis. Výskum Zeme a jednotlivých krajín. Cestovanie. 
Oblastný zemepis. 

BULÍK, I.: Afriky : Etiópia, Keňa, Tanzánia, Zanzibar, Uganda, Kongo, 
Zambia, Sudán, Egypt. Bratislava : Fortuna Print, 2006. 295 s. ISBN 
80-89144-67-5
Kniha Afriky je napísaná príjemným, nenásilným štýlom autora. Často vás 
strhne do deja, unesie tisíce kilometrov ďaleko. Okrem pútavých textov 
náj dete v knihe Afriky vyše 200 krásnych, farebných fotografií. Kniha Afriky 
čitateľovi prináša fakty, obrazy, chute, vône, dobrodružstvá z cestovania po 
celej východnej a strednej Afrike. Autor sa snažil spoznať a zachytiť tie naj
kúzelnejšie a najoriginálnejšie miesta čierneho kontinentu. Čitateľa preve-
die celou Etiópiou, podzemnými chrámami Lalibela, prameňmi Modrého 
Nílu, pôvodnými africkými kmeňmi, ktoré každým dňom miznú. Nebude 
chýbať dobrodružná cesta Slovákov na rafte po rieke Omo, k najdivokej
ším kmeňom Afriky. Kniha pokračuje Keňou, Tanzániou, zavíta do krátera 
Ngorongoro, vystúpi na najvyšší vrch Afriky Kili mandžáro, odtiaľ na bájny 
ostrov korenia, Zanzibar. Ďalšia z ciest, ktorú autor opisuje vedie do Ugan-
dy, objaví stratený kmeň Karamadžongov a zblízka nazrie k posledným 
jedincom horských goríl na našej planéte. Kniha tým nekončí. Precestu-
jete Zambiu s jej Viktóriinmi vodopádmi, no a nebude chýbať ťažká cesta 
Sudánom. Knihu uzatvára Egypt, ktorý spoznáte trochu inak.

WIŚNIEWSKA, I.: Biele : ľadové ostrovy Špicbergy. Žilina : Absynt, 
2021. 218 s. ISBN 978-80-8203-239-3 
Biela je farbou tohto kraja. Nemenná, neustála biela. Obloha, zem i 
voda sú biele. Biely je aj dych, ktorý vám tu stúpa od úst. Špicbergy, 
najsevernejšie ľudské sídlo na svete, ktoré z človeka dokáže vydesti-
lovať jeho najhlbšiu podstatu. Predstavte si dlhý, pol roka trvajúci deň. 
Neustále svetlo. Slnko sa sotva dotkne horizontu, a hneď sa zase ako 
lopta odrazí na nebo. Alebo presný opak. Nekonečnú polárnu noc. Tma 
pri rannej káve je rovnaká ako pri večeri. Ako sa tu dá žiť? O tom nám 
porozpráva poľská spisovateľka Ilona Wiśniewska vo svojej mrazivej re-
portážnej knihe Biele s podtitulom Ľadový ostrov Špicbergy. Ľudia na 
Špicbergoch sú rovnakí, ako všade inde. No predsa máme pocit, ako 
keby sme sa ocitli na inej planéte. Na tomto mieste žijú ľudia pochádza-
júci z takmer päťdesiatich krajín celého sveta. Prišli sem predovšetkým 
za prácou – do kraja bez kompromisov a bez zľutovania, kde sú si pred 
mrazmi všetci rovní. Wiśniewska žije s nimi a s radosťou objaviteľky i 
dokonalou znalosťou miestnych reálií podáva príbehy pozoruhodných 
miest nórskych Špicbergov. Uhoľné bane. Opustené osady. Hotely. 
Medzinárodná banka semien. Reportážna knižka Biele je výnimočnou 
kronikou tohto odľahlého miesta i jeho obyvateľov.

https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:10185286&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:11554692&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12145951&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12079167&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12080451&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:9614099&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:9614099&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:9614099&theme=svkbb
https://chamo.kis3g.sk/lib/item?id=chamo:12020678&theme=svkbb
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Biografické štúdie. Geneaológia. Erbovníctvo. Znaky. 

OBAMA, B.: Zasľúbená zem.  Bratislava : Tatran, 2022. 719 s. ISBN 
978-80-222-1201-4
Strhujúce osobné rozprávanie o tom, ako sa tvorí história, z pera 
prezidenta, ktorý posilnil vieru Američanov v silu demokracie. V dlho 
očakávanej prvej časti memoárov prináša Barack Obama príbeh neu-
veriteľnej odysey mladého muža hľadajúceho svoju identitu, ktorý sa na-
koniec stane vodcom slobodného sveta. Obama úprimne odkrýva detaily 
svojho politického vývoja a približuje kľúčové chvíle pôsobenia na poste 
prezidenta Spojených štátov amerických počas svojho prvého funkčného 
obdobia – v čase prevratných a dramatických zmien. Pozýva čitateľov 
na neodolateľnú púť, počnúc najranejšími politickými ambí ciami cez 
rozhodujúce víťazstvo v iowskom volebnom zhromaždení, ktoré ukáza-
lo silu lokálneho aktivizmu, po prelomovú noc 4. novembra 2008, keď 
sa stal 44. prezidentom Spojených štátov a prvým Afroameričanom na 
najvyššom poste krajiny. Obama uvažuje o svojom pôsobení v úrade 
prezidenta a jedinečným spôsobom skúma obrovský dosah aj limity 
prezidentskej moci. Dovolí nám pritom nazrieť do dynamiky americkej 
straníckej politiky a medzinárodnej diplomacie. Vezme nás so sebou do 
Oválnej pracovne aj do Situačnej miestnosti Bieleho domu, zavedie nás 
do Moskvy, Káhiry, Pekingu a na ďalšie miesta, ktoré navštívil. Prezrádza 
nám, na čo myslel, keď zostavoval svoj kabinet, bojoval s finančnou 
krízou, stretol sa s Vladimirom Putinom a s ďalšími štátnikmi. Dozvieme 
sa, ako prekonal zdanlivo neprekonateľné rozpory pri schvaľovaní záko-
na o dostupnej starostlivosti, vzoprel sa generálom v otázke americkej 
stratégie v Afganistane, reformoval Wall Street, zasahoval po ničivej 
havárii Deepwater Horizon či schválil operáciu Neptúnov trojzubec, 
ktorá vyvrcholila usmrtením Usámu bin Ládina. Zasľúbená zem je hl-
boko osobný introspektívny príbeh muža, ktorý uzavrel stávku s histó
riou a vypracoval sa z lokálneho politika až na svetové javisko. Obama 
úprimne rozpráva o hľadaní rovnováhy medzi rozhodnutím kandidovať 
na najvyšší úrad z pozície muža čiernej pleti, prijatím očakávaní, ktoré 
naňho kládla generácia volajúca po naplnení prísľubu „nádeje a zmeny”, 
a zvládnutím morálnej výzvy urobiť správne rozhodnutie, keď ide o veľa. 
Otvorene hovorí o silách, ktorým čelil doma aj v zahraničí, vysvetľuje, ako 
život v Bielom dome ovplyvnil jeho manželku a dcéry, a nebojí sa priznať 
vlastné sklamania a pochybnosti o sebe samom. Nikdy však nezakolíše 
vo viere, že v prebiehajúcom veľkom americkom experimente je pokrok 
vždy možný. Táto silná a výborne napísaná kniha zachytáva presvedčenie 
Baracka Obamu, že demokracia nie je darom zhora, ale buduje sa den-
nodenným úsilím založeným na empatii a vzájomnom pochopení.

DUNGO, A.: Vo vlnách.  Žilina : Absynt, 2021. 367 s. ISBN 978-80-
8203-268-3
Nádherný príbeh o krehkosti lásky, sile priateľstva, ale aj bezmoc-
nosti pred tvárou neúprosnej smrti, pretkaný vášňou pre jazdu na ne-
spútaných morských vlnách. Túto knihu napísala láska! Niektoré prázdne 
miesta v našich životoch nezaplní už nikto a nič. Navždy budú patriť tým, 
čo odišli.. Surfer a ilustrátor AJ Dungo vo svojom podmanivom grafickom 
románe rozpráva o svojich dvoch láskach. V spomienkach sa vracia ku 
krehkému vzťahu s Kristen, ktorú mu príliš skoro a príliš rýchlo vzala ra
kovina. Paralelne s intímnym príbehom lásky a neodvratného odchádza-
nia nás však pozýva aj na výlet do fascinujúcich dejín surfingu. Ako sa 
zo zábavy domorodých Havajčanov stal celosvetovo rozšírený šport? Kto 
boli priekopníci jazdy na vlnách? A aký vplyv mal masový turizmus na 
nedotknuté havajské pláže? Oboma neoddeliteľnými svetmi nás prevedú 

Dungove čisté ilustrácie, ktoré sú ako morská hladina – naoko celkom 
pokojné, no pod ich povrchom prúdi nepredstaviteľný život. K surfingu 
ho kedysi priviedla Kristen. S ňou absolvoval svoje prvé nesmelé jazdy. A 
neskôr im práve doska s plutvou pomohla prekonať tie najťažšie chvíle 
liečby i náhlych zhoršení zdravotného stavu, keď sa mu začala strácať 
pred očami. Vo vlnách AJ Dunga je jedinečná kniha žánru komiksového 
nonfiction so silným osobným príbehom.

SURMIAK-DOMAŃSKA, K.: Kieślowski v detaile. Žilina : Absynt, .2022 
618 s. ISBN 2-351-8203-80-978
Keď si Krzysztof Kieślowski kúpil motorku, najskôr ju rozmontoval do 
poslednej skrutky a znova zložil, aby zistil, ako funguje. Presne tak isto 
pristupoval aj k svojim filmovým hrdinom. Poľská reportérka Katarzy-
na SurmiakDomańska, autorka skvelej reportážnej knihy KuKlux
Klan. Tady bydlí láska, sa rozhodla preskúmať život, osobnosť i tvorbu 
jedného z najvýznamnejších režisérov dejín svetovej kinematografie. 
Krzysztof Kieślowski bol iba neznámy Poliak, ktorý v deväťdesiatych 
rokoch vyšiel z tieňa postkomunistického priestoru a svojimi filmami 
napokon dobyl celý svet od Berlinale až po Cannes, kde mu v roku 
1994 vyfúkol vytúženú Zlatú palmu nečakaný víťaz Pulp Fiction. Detst-
vo Krzysztofa Kieślowského bolo výrazne poznačené predčasnou smr
ťou chorľavého otca. Nasledovalo obdobie hľadanie sa a zúfalá snaha 
vyhnúť sa povinnej vojenskej službe, pri ktorej sa opakovane podrobil 
brutálnej hladovke. Nasledovali pokusy opakovane sa dostať na slávnu 
lodžskú filmovú školu a neskôr prišli prvé svieže dokumentárne filmy, 
ktoré sa zameriavali na skutočných ľudí a nie „hrdinov“. Prišli však aj 
neúspechy, odmietnutie kritiky a úsilie zachovať si objektivitu a triez-
vosť nielen počas rozmachu hnutia Solidarność, či výnimočného stavu, 
ale aj po dosiahnutí celosvetového úspechu. Katarzyna SurmiakDo-
mańska hovorí, že túto knihu nenapísala od stola. Stretla sa s množst-
vom ľudí, na ktorých Krzysztof Kieślowski zanechal svoj ľudský odtlačok. 
Nevynecháva pritom žiaden úsek života svojho hrdinu, rozoberá ho 
na súčiastky tak, ako on kedysi dávno svoju prvú motorku. Jej kniha 
Kieślowski v detaile je výnimočná biografia, skvelá reportáž a zároveň 
pútavý román nielen o slávnom režisérovi, ale aj o zmenách, ktorými si 
prešla Stredná Európa na prahu nového tisícročia.

STEINBECK, J.: Potulky s Charleym : po stopách Ameriky. Žilina : Ab-
synt, 2020. 263 s. ISBN 978-80-8203-159-4
Legendárny cestopis Johna Steinbecka o potulkách naprieč obro v -
skou Amerikou je stále živý – a stále aktuálny! Mapa Spojených štátov 
pripomína pestrú patchworkovú deku pozošívanú z kúsoč kov najrôznej-
ších farieb. Čo však potrebujete, keď ju chcete precestovať z východu na 
západ a späť? Predovšetkým dostatok času, obytné auto... a ešte verného 
spoločníka – najlepšie psa. Svetoznámy americký spisovateľ a nositeľ No-
belovej ceny za literatúru John Steinbeck sa na začiatku šesťdesiatych 
rokov rozhodol znovu spoznať svoju obrovskú rodnú krajinu. Nasadol 
do obytného auta, vzal si svojho modrého francúzskeho pudla Charley-
ho a prekrižoval Ameriku z jej východného pobrežia na západné a späť. 
Chcel stretnúť ľudí. Chcel vedieť, ako sa Amerika zmenila a kam smeru-
je. Na svojej ceste zažil naozaj všeličo. Spoločnosť pozoruhodných ľudí, 
hlbokú osamelosť, prekvitajúci americký rasizmus i nespútanú prírodu. 
Ako hovorí: „Cestu naprieč Amerikou by som prirovnal k slávnostnej 
večeri s mnohými chodmi, na ktorú pozvali vyhladovaného človeka.“ 
Nádherný cestopis držiteľa Nobelovej ceny vychádza v preklade Martina 
Kubuša a s ilustráciami Filipa Horníka. Pod prebalom knihy sa ukrýva ilus-
trovaný plagát Ameriky zo Steinbeckových potuliek. 
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