Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja predstavuje nominované knihy v anketovej čitateľskej súťaži
Kniha Kysúc 2019 (1. časť)
Do Pustín
Ďalšia kniha mladého kysuckého autora Andreja Kollárika nesie názov
Do pustín, ktorá je pokračovaním knihy Nezorné polia ajster inoshi,
zakladate rádu Keanai adem je neš astn a zlomen človek, ktor
zanechal s ubnú kováčsku kariéru Jedného dňa náhodou prichádza na
to, že nie je len tak úplne obyčajn , ale že má zvláštnu schopnos
úžba zisti viac ho privádza do sídla prastarého klanu nájomn ch
vrahov, kde sa postupne rozkrúti kolotoč zdanlivo nesúvisiacich
udalostí Bude dos siln na to, aby dokázal čeli bezoh adnosti
mocn ch a krutosti tajomn ch stvorení z iného sveta? Autor žije a tvorí
v Kysuckom ovom este a knihu vydal vlastn m nákladom
Beletria
Krížová cesta mučeníkov misií a svedkov viery
Útla knižočka artiny Grochalovej približuje osudy udí, ktorí sa v
20 a 21 storočí vložili do služby chudobn m alebo sa postavili proti
autoritárskym režimom a za tragick ch okolností prišli o život Zo
štrnástich zastavení krížovej cesty naplnili svojím životom štyri
zastavenia osobností zo Slovenska: reho ná sestra Veronika Rácková,
páter Ján Hermanovsk , rozvojová pracovníčka Danica Olexová a
etnologička Emília Bihariová ech sú svedectvá ich života pre nás
posilou v nesení každodenn ch krížov Knihu vydal Spolok svätého
Vojtecha v spolupráci s Pápežsk mi misijn mi dielami.
Odborná literatúra
Jurinova jeseň 2019. Zborník vybran ch prác celoslovenskej literárnej
sú aže duchovnej tvorby
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovate skej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, ktorá je zároveň hlavn m organizátorom tejto
prestížnej literárnej sú aže, vydala v rámci 15 ročníka zborník
vybran ch sú ažn ch prác autorov v kategóriách poézie a prózy
Publikácia predkladá čitate ovi aktuálny obraz súčasnej slovenskej
duchovnej tvorby.
Beletria
Jašíkove Kysuce 2019. Zborník vybran ch sú ažn ch prác účastníkov
51 ročníka Celoslovenskej literárnej sú aže mlad ch prozaikov
Prv zborník druhého polstoročia vydala Kysucká knižnica v Čadci v
zriaďovate skej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ako
hlavn organizátor celoslovenskej sú aže mlad ch prozaikov Jašíkove
Kysuce. V zborníku sú uverejnené práce ocenen ch sú ažiacich
autorov Čitate om ponúka zaujímavé ukážky zo súčasnej slovenskej
prozaickej tvorby z poh adu jej najmladších tvorcov
Beletria

Pamätnica Jurinovej jesene
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovate skej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja pri príležitosti 15 ročníka Celoslovenskej
literárnej sú aže duchovnej tvorby Jurinova jeseň, vydala pamätnicu,
ktorá dáva vhodnú príležitos na oslavu, spomínanie a rekapituláciu
Jedinečnos Jurinovej jesene spočíva v tom, že prináša originalitu v
slovenskej pôvodnej duchovnej tvorbe Počas jej trvania ju organizačne
zabezpečuje Kysucká knižnica v Čadci, ktorá ju už roky obohacuje
mnoh mi zaujímav mi sprievodn mi podujatiami V pamätnici sú
zachytené vzácne spomienky a postrehy účastníkov predchádzajúcich
ročníkov sú aže
Beletria
Mariolka
Úspešná kysucká autorka Soňa Behúňová venovala svoju prvú detskú
knihu nielen de om, ale aj t m, ktorí de mi ostali v srdciach po cel
život Bezstarostné, citlivé a dobrosrdečné dievčatko ariolka prežíva
svoje detstvo s milovan mi rodičmi uprostred hôr v osade Na samote.
rinás príbehov, ktoré knižka obsahuje, je pretkan ch láskou, rodinn m
š astím a porozumením Príbehy sú obohatené ilustráciami Beáty
Kontrišovej
a prednej i zadnej predsádke sú fotografie Janky
Kováčikovej z Rakovej Knihu vydala Varínska tlačiareň
Beletria
O zlatej rybke / O rybke Beličke
Obojstranná rozprávková knižka ponúka pre deti dve rozprávky z
vodnej ríše: O zlatej rybke a O rybke Beličke Prvá, klasická
rozprávka je o zázračnej rybke, ktorá plní želania Druhú rozprávku
napísal staškovsk rodák, vynikajúci herec a vášniv rybár Jozef
Kroner Je o rybke Beličke, jej kamarátovi Jalčekovi a o živote pod
vodnou hladinou abáda deti ku kamarátstvu, odvahe, ale hlavne
ostražitosti a poznaniu, že počúva starších sa oplatí Celostranové
ilustrácie Kataríny Ilkovičovej obohacujú rozprávky nádhernou
farebnos ou Knihu vydalo Vydavate stvo Buvik
Beletria
Súhvezdie Tety July
Vo svojom najnovšom románe nadväzuje úspešn a ob úben prozaik
Peter Holka na svoju predchádzajúcu knihu, román Ohyb rieky a práve
v ňom sa prv krát objavila svojrázna postava tety July Román
Súhvezdie ety July je vlastne históriou života tejto v nimočnej
autorovej príbuznej s netuctov m osudom Jej cesta životom sa odvíja
od v chovy u ve komožn ch pánov, až po dospelos , kedy sa na
tržnici zoznámila s maliarom ivim S ním zažila ve kú lásku,
precestovala s ním kus sveta, no v pamäti jej však najväčšmi utkvel
Paríž, kde stretla odiglianiho, ktor nama oval jej akty, aj Pabla
Picassa, ktor po nej ve mi túžil eraz má osemdesiat a spomína
Pod a kritiky kniha patrí k tomu najplepšiemu, čo Peter Holka napísal
Knihu vydal Spolok slovensk ch spisovate ov
Beletria

Čarovné Kysuce
Vo vydavate stve CBS vznikla nádherná obrazová
publikácia, ktorá vám predstaví rázovit región Kysuce,
ktor bezpochyby patrí k najkrajším kútom stredného
Slovenska
echajte sa previes t mto čarovn m
regiónom fotografmi, ktorí aj obyčajné miesta zachytili
neobyčajn m spôsobom, čarovne! Obsah kníh tvoria
predovšetk m fotografie miestnych fotografov a obsahuje
slovensk aj anglick text, aby boli hodnotné aj pre
zahraničn ch čitate ov Publikáciu zostavil artin Kme ,
redaktor a dizajnér projektu Čarovné Slovensko a
kolektív
Odborná literatúra
Kysuce – tipy na výlety pre rodiny s deťmi
Organizácia cestovného ruchu Kysuce vydala komplexn
informačn materiál, ktor pomôže u ahči v ber v letov na
Kysuciach Vydajte sa do krásnej kysuckej prírody na bicykli či s
ruksakom na chrbte a spoznajte tie najkrajšie kúty regiónu,
rozh adne, cykltrasy či minerálne pramene Publikácia ponúka aj
odporúčania na kultúrne vyžitie, objavovanie a spoznávanie histórie
nášho regiónu Pre rodiny s de mi nemôže ch ba ponuka pre
zábavu, šport a hru Publikáciu spestrili fotografie členov OCR
Kysuce, Emílie alouškovej a Jaroslava Veličku
Odborná literatúra
Prechádzky osadami Krásna nad Kysucou
Publikácia Ľubici Podolákovej Vás poz va na potulky
krasňansk mi osadami Ako všade na Kysuciach, aj v Krásne nad
Kysucou v minulosti udia ob vali okolité kopce a lazy Dnes sú
tieto obydlia využívané skôr na rekreáciu ako chaty či chalupy
ajmladšie mesto Kysúc má vo svojom katastri množstvo tak chto
osád, ktoré sú často pomenované pod a udí, ktorí tu žili
Sprievodca Prechádzky osadami Krásna nad Kysucou nám ponúka
objavova 16 osád, krásne zákutia pln ch tajomstiev a nádhern ch
v h adov Publikáciu vydalo esto Krásno nad Kysucou
Odborná literatúra
Od rozprávky k rozprávke
V poradí už štvrtá knižka pekn ch rozprávok a príbehov z pera Jána
Bazgera, ktor na rodné Kysuce nezabúda ani vo svojej tvorbe, je
určená hlavne detsk m čitate om Knihu, ktorá v sebe skr va
sedemnás rozpávok o zbojníkoch, pastieroch, o lenivom čertovi či
o smoliarovi Matejovi ilustroval sám autor Kniha bola pokrstená v
Regionální knihovně Karviné za prítomnosti členov Obce
Slovákov, ktorej členom je aj samotn autor Knihu vydal autor
vlastn m nákladom
Beletria

Žofia Bosniaková. Veľká kniha o žene viery a lásky
Bohato ilustrovaná odborná publikácia zostavená kolektívom
trinástich autorov prináša doteraz najucelenejší a najplastickejší obraz
o nevšednej š achtičnej, obetavej žene, Žofie Bosniakovej Čitate
má možnos nahliadnu do Žofiinho súkromia, do búrliv ch udalostí
ne ahkej doby protitureck ch bojov i protihabsbursk ch povstaní
Okrem unikátnych faktov, dokumentov a ilustrácií ponúka
zamyslenie nad pominute nos ou, nesmrte n mi hodnotami
udského života a nad odkazom života Žofie Bosniakovej Publikáciu
vydala atica slovenská v spolupráci so Žilinsk m samosprávnym
krajom, Považsk m múzeom v Žiline a Kysuck m múzeom v Čadci
Odborná litaratúra
Pod krídlami lásky
Anna Škulavíková rod Gajdošová prichádza vo svojej štvrtej básnickej
zbierke s veršami lásky, ktorú chce venova každému, ktorí milujú,
vedia lásku dáva a vedia ju aj prijíma Zároveň chce oslovi aj t ch,
ktor ch nenaučili milova a lásku rozdáva , aby otvorili svoje srdiečka
a pocítili, aké nádherné je s láskou ži a rozsieva okolo seba myšlienky
lásky, nehy, pohladenia, pochopenia Grafick návrh a spracovanie
zabezpečila ária Ščuryová
Beletria
Jaroslav Velička - Optimistickým objektívom
Jaroslava Veličku poznáme nielen ako neúnavného autora a
spoluautora mnoh ch v nimočn ch publikácií a monografií, ale aj ako
všestranného fotografa, umelca Dokumentuje to aj reprezentatívny
katalóg pod názvom Optimistick m objektívom, ktor ponúka na
obdiv jeho fotografie z domova i spoza hraníc nášho regiónu
ádherné panorámy i dielčie zábery kysuckej či slovenskej prírody,
obcí a miest, striedajú momentky zo zahraničn ch ciest autora, snímky
vtákov, ktoré majú v jeho tvorbe osobité postavenie ech bajú ani
čiernobiele zábery sprítomňujúce okamihy čias dávno minul ch a
snímky vypovedajúce o našich udov ch tradíciách Katalóg vydalo
vydavate stvo AG A – ária Ščuryová
Odborná literatúra
Turzovský spolkový kalendár
Pri príležitosti 20 v ročia vzniku Spolku priate ov urzovky bol
vydan
urzovsk spolkov kalendár
a 167 stranách prináša
celkovo 16 príspevkov z dejín urzovky, nieko ko poviedok či
rozprávaní, zoznam turzovsk ch richtárov, rody starej urzovky a
samozrejmos ou je kalendár s v znamn mi dátumami pre dejiny
mesta na rok 2020 Jednotlivé články dopĺňa obrazov materiál,
osobitne hodnotné sú reprodukcie umeleck ch diel turzovského
rodáka a člena Spolku priate ov urzovky, akademického maliara
Ondreja Zimku st Kalendár zostavil Drahomír Velička
Odborná literatúra

Božská komédia
Dante Alighieri je považovan za otca talianskeho jazyka a jeho
Božská komédia sa označuje za najväčšie dielo napísané
v taliančine, zahrňujúce celú vtedajšiu stredovekú kultúru
ajnovšie vydanie Božskej komédie zabezpečilo na slovensk
knižn trh najstaršie katolícke vydavate stvo na Slovensku Spolok
svätého Vojtecha v Trnave. Jednotlivé časti textu doplnil
ilustráciami akademick maliar iroslav Cipár, ktor opä našiel
originálny spôsob umeleckého poňatia tohto náročného diela
imoriadne obsažné čiernobiele ilustrácie plné príbehov sú
majstrovsk m dielom v tvarného umelca, rodáka z Vysokej nad
Kysucou, ktor patrí medzi najvšestrannejších slovensk ch
v tvarníkov
Beletria
Jezuliatko opäť prichádza
Po mimoriadne úspešnej publikácii Jezuliatko prichádza, ktorú
nitriansky biskup Viliam Judák, rodák z Riečnice, pripravil na
Advent a Vianoce 2018, prichádza s nezávisl m pokračovaním
adventn ch a vianočn ch príbehov s názvom Jezuliatko opäť
prichádza. V prvej časti knihy Putovanie adventným a vianočným
časom ponúka autor čitate ovi každodenné meditácie od prvého
adventného dňa až do 12 januára, keď sa končí vianočné obdobie
Druhá čas Pri jasličkách prináša prekrásne vianočné príbehy, ktoré
čitate a vtiahnu do čarovnej atmosféry Vianoc Zámerom autora je
pomôc nám nanovo získa našu identitu kres ana, ktor sa vie
inšpirova Adventom, aby mohol naplno prežíva Vianoce Knihu
vydal Spolok svätého Vojtecha v Trnave.
Odborná literatúra
Raková Dejiny, udia, príbehy
ová monografia obce Raková zaznamenáva viac ako 400ročnú históriu obce Publikácia s rozsahom 560 strán a takmer s
tisíc fotografiami sa rodila nieko ko rokov Bohaté obsahové
zameranie prináša množstvo informácií o obci, jej dejinách,
katastri, o dvoch svetov ch vojnách a živote po nich Čitatelia
sa dozvedia fakty o náboženskom živote, športe, kultúre, ale aj
najnovšie informácie o súčasnom živote v obci. Na knihe
pracoval širok autorsk kolektív pod vedením zostavovate a
knihy Ladislava Paštrnáka Jednotlivé kapitoly o dejinách obce
spracovali: Drahomír Velička, arián Liščák, Juraj Bukovan,
Alojz Kontrík, Ivana Kontríková Šusteková, Patrik Paštrnák,
iroslav areček a ilan Zajac Grafickú úpravu monografie
zabezpečila
ária Ščuryová a na v tvarnom spracovaní
spolupracoval ibor Paštrnák
a knihe sa fotograficky
podie al Jaroslav Velička
onografiu vydalo vydavate stvo
AG A pre obec Raková
Odborná literatúra

Kysuce 1938 - 1939
a čitate sk trh v roku 2019 prišla nová publikácia z vydavate skej
dielne Kysuckého múzea v Čadci, ktorou je druhé doplnené vydanie
úspešnej monografie Kysuce 1938 - 1945. Autorsk kolektív zložen
z historikov a publicistov (Pavol v skumu v razne rozšíril okruh
poznatkov o jednom z najdôležitejších období kysuck ch dejín
Publikácia sa člení do troch okruhov: Kysuce v rokoch 1938 - 1939,
Kysuce v období 2. svetovej vojny a Vojaci z Kysúc v bojoch počas 2.
svetovej vojny v zahraničí.
onografia okrem spomenut ch tém
obsahuje aj množstvo cenn ch obrazov ch materiálov
Odborná literatúra
Matej Bel. Liptovská stolica
Zlat fond Kysuckého múzea v Čadci prináša čitate ovi v poradí
šiesty kompletn slovensk preklad časti slávneho monumentálneho
diela Historicko-geografické Vedomosti o súvekom Uhorsku od
slovenského polyhistora a učenca
ateja Bela. Publikácia je
v sledkom práce tímu slovensk ch odborníkov Slovensk preklad
latinského textu vyhotovil renomovan slovensk historik Jozef
Kordoš a publikáciu do v slednej podoby spoločne zostavili – historik
Kysuckého múzea artin uróci, spoločne s prekladate om Jzefom
Kordošom V najnovšej publikácii sa čitate okrem mnoh ch
zaujímav ch a pozoruhodn ch informácií dočíta i o tom, ako
v minulosti vyzerala liptovská príroda, aké živočíchy ob vali jej lesy
a vody Kniha predstaví aj zvyky, obyčaje a tradície našich predkov
Odborná literatúra
Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu. Exulant, ktor neodišiel
Pavol Holeštiak predkladá čitate ovi zmysluplné a faktograficky
nas tene dielo, ktoré odborne mapuje život a dielo špičkového exilového
slovenského spisovate a žijúceho takmer polstoročie v Austrálii
Plnofarebná kniha obsahuje aj reprezentatívny v ber jeho najlepších
jedenástich diel Pridan m bonusom knihy je silné premostenie živ ch
v tvarn ch malieb legendárneho Ondreja Zimku práve s
nezabudnute n mi poviedkami spolurodáka Pavla Hrtusa Jurinu
Publikáciu vydal Spolok slovensk ch spisovate ov
Odborná literatúra
Sláviky spievajú a hviezdy padajú
retia kniha pani Ľubice Veverkovej z Centra sociálnych služieb Fantázia
v Hornom Vadičove je súborom príbehov a spomienok na jej detstvo V
roku 2017 napísala zbierku básní Kam kráčaš človek, kde zv razňuje
hodnotu človeka, jeho predstavu a túžob po naplnenom živote inul rok
2018 vyšla jej druhá kniha básní Labutia pieseň, v ktorej spomína a
bilancuje svoj život Všetky tri knihy vyšli vďaka finančnej podpore
inisterstva kultúry Slovenskej republiky Kniha Sláviky spievajú a
hviezdy padajú sa stalasúčas ou knižného fondu 12 knižníc Žilinského
samosprávneho kraja
Beletria

