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Kysucká knižnica v Čadci - centrum informácií o prírodnom a
kultúrnom dedičstve regiónu Kysúc
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 vydala reprezentatívnu
publikáciu, v ktorej nájdete informácie o aktivitách Kysuckej knižnice
v Čadci a zároveň aj o spolupráci kysuckej a żywieckej knižnice.
Zameriava sa predovšetkým na prácu s informáciami a informačnými
zdrojmi o prírodnom a kultúrnom dedičstve oboch susediacich
regiónov. Publikácia ponúka čitateľom aj stručný prehľad histórie
knižnice v Čadci. Táto dvojjazyčná publikácia by mala slúžiť na
rozšírenie znalostného obzoru obyvateľov, na podporu turizmu, ale aj na potrebu ochrany
kultúrneho a prírodného dedičstva.
Odborná literatúra
Jurinova jeseň 2017. Zborník vybraných prác celoslovenskej
literárnej súťaže duchovnej tvorbytvorby Jurinova jeseň 2017 je
zborník vybraných súťažných prác autorov. Publikácia predkladá
čitateľovi aktuálny obraz súčasnej slovenskej duchovnej tvorby v oblasti
poézie i prózy. Zborník vydala Kysucká knižnica v Čadci
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorá je
zároveň hlavným organizátorom tejto prestížnej literárnej súťaže.
Beletria
Matej Bel. Zvolenská stolica
Zlatý fond Kysuckého múzea v Čadci prináša čitateľom ďalší zväzok
Belových Vedomostí, zostavený podľa zásad bilingválnej slovenskolatinskej koncepcie. Monografia pozostáva z dvoch nosných častí. Prvú
predstavuje originálny latinský text Vedomostí, druhú tvorí slovenský
preklad latinského textu. Publikáciu zostavili – Imrich Nagy z Katedry
histórie Filozofickej fakulty Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici a
Martin Turóci z Kysuckého múzea v Čadci. Súčasťou publikácie je
i originálna mapa Zvolenskej stolice, ktorú pre pôvodné vydanie
vyhotovil cisársky kartograf Samuel Mikovíni.
Odborná literatúra
Palárik žije. Súborné dramatické dielo Jána Palárika
Združenie životnými cestami Jána Palárika so sídlom v Rakovej vydalo
ďalšiu publikáciu o našom slávnom rodákovi. Obsiahla kniha s
rozsahom 400 strán je určktorí majú záujem o tento druh umenia. Editor
knihy, Martin Timko, sa predovšetkým zameral na Palárikove
dramatické diela, ktoré sprítomňujú živý a nadčasový odkaz Jána
Palárika.
Beletria

Proti prúdu. Kysuce na starých pohľadniciach
Ucelený dokument, ktorý je výsledkom zberateľskej činnosti autorov
Antona Laša a Karola Masnicu, prináša čitateľovi zaujímavý pohľad do
minulosti Kysúc. Proti prúdu rieky Kysuce zachytáva starú tvár obcí
a miest od Budatína až po Makov. Publikácia, ktorá obsahuje viac ako
200 fotografií bola vydaná vlastným nákladom. Na odbornej textovej
časti sa podieľali autori – Drahomír Velička, Ivana Kontríková
Šusteková a Ivan Gajdičiar st. Pridanou hodnotou príťažlivej obrazovej
publikácie sú popisné texty k fotografiám v anglickom a v poľskom
jazyku.
Odborná literatúra
Filip Lašut (1945-2012) - pocta divadelnému fotografovi.
Fotograf, dokumentarista a vydavateľ Filip Lašut postavil divadelnú
fotografiu v ochotníckom divadle na Slovensku na najvyšší piedestál a
slovenskí ochotníci sú mu za to veľmi vďační. Autori – Mišo A.
Kováč, Katarína Šulganová a Michal Lašut vydaním publikácie
vzdávajú hold jeho životu a rozsiahlej fotografickej tvorbe.
Monografia má 172 strán. Zaujímavý text doplňuje 340 divadelných
čiernobielych
a farebných
fotografií
z
najvýznamnejších
celoslovenských i zahraničných divadelných prehliadok, folklórnych
slávností a predstavení ochotníckych súborov. Spomienky a vyznania
autorov i významných osobností kultúry a divadla približujú osobnosť
človeka, ktorý cez objektív svojho fotoaparátu umelecky zdokumentoval značnú časť histórie
divadelného umenia na Slovensku. Publikáciu vydalo vydavateľstvo FOMI s. r. o.
Odborná literatúra
Manuál: Ako stavať pod Rozsutcom
Publikácia, ktorú vydalo Združenie obcí Mikroregión
Terchovská dolina je určená pre obce a drobných stavebníkoch v
terchovskej doline. Na jej spracovaní sa podieľal autorský
kolektív pod vedením Milana Šušku - autora a spoluautora
viacerých publikácií popularizujúcich potreby citlivého prístupu
k architektúre na slovenskom vidieku. Odborný manuál obsahuje
jednoducho podané zásady pre rekonštrukciu starej a tvorbu nove
architektúry v dedinách a starostlivosť o zeleň a krajinu.
Odborná literatúra

ONDREJ ZIMKA. Osobnosť a dielo
Reprezentatívna obrazová publikácia a ďalší knižný klenot z produkcie
vydavateľstva Magma v Čadci poteší každého čitateľa a milovníka
umenia. Zostavovateľka Mária Ščuryová mapuje životné osudy
a ponúka prehľad umeleckej tvorby významného výtvarníka
a ilustrátora, ale i vyznania viacerých osobností kultúrneho
a spoločenského života. V knihe je použitých vyše 150 reprodukcií
obrazov z tvorby posledných rokov umelca. Obraz človeka a obraz
krajiny, s ktorou je úzko spätý už od detstva, dokumentujú fotografie
Jaroslava Veličku. Pestrá paleta maľovaných príbehov ponúka možnosť
nazrieť do magického sveta umeleckej duše Ondreja Zimku pri
príležitosti jeho významného životného jubilea.
Odborná literatúra
Čierne – dedinka naša
Plnofarebnú monografiu obce s rozsahom vyše 560 strán vydalo
Vydavateľstvo Magma - Mária Ščuryová v Čadci pre obec Čierne.
Bohaté obsahové zameranie prináša množstvo informácií o obci a jej
obyvateľoch z minulosti i prítomnosti. Nachádzajú sa v nej základné
informácie o obci, jej dejinách, katastri, o dvoch svetových vojnách a
živote po nich. Čitatelia sa dozvedia fakty o náboženskom živote,
športe, kultúre a najnovšie informácie o medzinárodnej spolupráci s
Českou a Poľskou republikou. Na knihe pracoval široký autorský
kolektív: Mária Ščuryová, Pavol Gomola, Mária Stráňavová, Agnesa
Čanecká, Jozef Potočár, Ján Ďurica, Iveta Bobulová, Božena
Časnochová, Ján Findura, Drahomír Velička, Rudolf Gerát, Jaroslav
Velička, Zuzana Priečková, Ladislav Paštrnák, Marta Jašurková, Lukáš Jurga, Juraj Bukovan,
Juraj Laššuth. Táto kniha je o ľuďoch a pre ľudí, ktorým dedinka prirástla k srdcu alebo majú
v nej korene.
Odborná literatúra
Dejiny osídlenia Kysúc
Monografia autora Drahomíra Veličku sa podrobne venuje vývoju
osídlenia Kysúc od najstarších čias až do 18. storočia, v niektorých
častiach až do 20. storočia. Autor vo svojom diele prezentuje všetky
doterajšie poznatky o dejinách Kysúc, ale prináša aj nové zistenia, ktoré
posúvajú datovanie najstarších známych písomných zmienok
o niektorých lokalitách. Predstavovaná publikácia sa zaradila medzi
kvalitné odborné práce o regionálnych dejinách, ktoré významnou
mierou prispievajú k poznaniu slovenských dejín. Knihu vydalo
Združenie Terra Kisucensis so sídlom v Turzovke.
Odborná literatúra

Dolné Kysuce (samosprávy, dobrovoľní hasiči, úspešné firmy
a osobnosti)
Kniha je prezentáciou samospráv dolnokysuckého regiónu,
dobrovoľných hasičov, firiem, spoločností a zaujímavých osobností
novodobých dejín okresu Kysucké Nové Mesto. Autori textov: Ľudovít
Hoch, Dušana Šinalová, Júlia Jaššová a Alena Jaššová načreli do
známej i neznámej histórie obcí dolných Kysúc. Samostatná kapitola
v publikácii je venovaná dobrovoľným hasičským zborom okresu
Kysucké Nové Mesto. Knižná publikácia poteší všetkých čitateľov,
ktorí v nej nájdu spomienky na svojich pradedov, dedov, ale i na
samých seba. Publikáciu vydalo Regionálne vydavateľstvo - Alena
Jaššová so sídlom v Šali.
Odborná literatúra
Poďme sa báť
Lekár, spisovateľ a zberateľ ľudovej slovesnosti, Jozef Marec, patrí k
úspešným kysuckým spisovateľom. Kniha s podnázvom Kysucké
rozprávky pre malých aj veľkých vyšla po prvý raz v roku 2006.
Upravené a doplnené druhé vydanie z roku 2017 opätovne ponúka veselé
rozprávky a historky o smrtke, vodníkoch, svetlonosoch, kráľovi hadov či
o vílach pochádzajúcich z Kysúc, kde nie je núdza o tajomné príbehy.
Autor knihu napísal na popud detských čitateľov Kysuckej knižnice v
Čadci, s ktorými tu opakovane prežíval čarovnú magickú noc Hansa
Christiana Andersena. Nové vydanie je obohatené ilustráciami Gabriely
Droppovej. Knihu prináša na knižný trh vydavateľstvo Artis Omnis
v Žiline.
Beletria

Tvoja kniha do kabelky
Úspešná fit-blogerka a autorka tejto motivačnej knihy pre ženy, Alžbeta
Jánošíková, prináša do každej ženskej kabelky motiváciu, recepty,
cvičenie, psychológa, kuchára a osobného trénera. To všetko nájdete v
tejto milej, vtipnej knihe, ktorá v sebe ukrýva celý ženský svet. Skúste ju
len tak niekde na začiatku alebo v strede otvoriť a začítať sa do dvoch či
troch riadkov. Možno práve medzi jej riadkami nájdete odpovede, ktoré
zmenia váš pohľad na život a na samú seba. Na knihe spolupracovali
Miroslava Belišová a Jana Jánošíková, ktoré prispeli do knihy
množstvom fotografií receptov a cvikov. Knihu vydal Jozef Jánošík
z Kysuckého Nového Mesta.
Odborná literatúra

Literárno-historické chodníčky Beskydami
Krajská knižnica v Žiline v spolupráci s partnerskou knižnicou
Książnice Beskidzkej v Bielsku-Białej v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce vydali publikáciu k spoznávaniu slovenských a poľských
Beskýd. Dvojjazyčná publikácia ponúka spoznávanie významných
osobností, ktoré sa nezmazateľne zapísali do histórie týchto regiónov a
zároveň prezentuje prírodné krásy a hmotné kultúrne dedičstvo Beskýd.
Bohatý fotografický materiál inšpiruje k návšteve a prispieva k
propagácii regiónov za ich hranicami.
Odborná literatúra
Kysucké povesti
Spisovateľ Ján Podmanický s bohatým prínosom povestí z Kysúc
prispel do Povesťovej mapy Slovenska už v roku 2002. Medzinárodná
federácia detských kníh a Medzinárodný dom umenia Bibiana v roku
2003 zaradili Kysucké povesti medzi najkrajšie a najlepšie detské
knihy. V roku 2017 vydavateľstvo Matice slovenskej vydalo túto
čitateľsky úspešnú knihu už v druhom, upravenom vydaní
s výstižnými ilustráciami Miloša Kptáka. Nechajte sa pozvať na
prechádzku drsným, ale čarokrásnym kútom sveta pozdĺž rieky
Kysuce, aby opäť ožívali bájne tajomstvá a zabudnuté príbehy.
Beletria
Miešaný spevácky zbor KYSUCA so sídlom v meste Čadca
Pri príležitosti výročia vzniku Miešaného speváckeho zboru Kysuca,
ktorý pôsobí na kysuckej kultúrnej scéne už nádherných 40 rokov,
vydal zbor vo Vydavateľstve Magma svoju knižnú pamätnicu.
Autorkou knihy je Magdaléna Hacková, ktorá všetkých členov zboru
veľmi dobre pozná, spolupracuje s ním od jeho založenia, pravidelne
moderuje jeho koncerty a aktívne sa venuje aj medzinárodnej
spolupráci zboru s talianskymi partnermi. Knižná publikácia mapuje
históriu zboru od jeho vzniku až po súčasnosť. Obsahuje bohatý
fotografický materiál, ktorým publikáciu doplnili Zuzana Priečková
a Ľubica Podoláková. Vydanie knihy podporili mesto Čadca a Fond na podporu umenia.
Odborná literatúra

Goralské slávnosti Skalité. Pamätnica 25 rokov Goralských slávností
v Skalitom
Obec Skalité pri príležitosti 25. výročia založenia Goralských slávností
vydala pamätnicu, ktorá mapuje štvrťstoročie festivalu a zároveň je
prezentáciou obce, ktorá žije folklórom, tradíciami a kultúrou. Publikáciu
napísal Pavol Laš, skalický rodák, ako pripomienku všetkým, ktorí si
z festivalu odnášajú krásne zážitky. Sú v nej zachytené najvýznamnejšie
okamihy tohto jedinečného festivalu goralskej kultúry na Kysuciach, ktorý
sa stal súčasťou kultúrneho života v obci. Grafickú úpravu, ktorá obohatila
vzhľad publikácie zabezpečila Mária Ščuryová - MAGMA.
Odborná literatúra
Horný Vadičov - historická monografia obce
Kniha je historicky prvou monografiou o obci Horný Vadičov od jej
prvopočiatkov až po súčasnosť. Na jej zrode spolupracoval kolektív
viacerých autorov pod vedením zanietenej etnografky a znalkyne
ľudovej kultúry Márie Húšťavovej, ktorá sa žiaľ vydania publikácie
nedožila. Obsah monografie tvorí množstvo odborných príspevkov
z histórie Horného Vadičova, jeho spoločenského života a etnológie
obce. Publikácia je venovaná všetkým, ktorí v obci žili, pracovali a
snívali svoj sen o lepšom živote a tiež budúcim generáciám ako
spomienka a zdroj ucelených kvalitných informácií k štúdiu histórie
obce. Publikáciu vydalo vydavateľstvo FOMI s. r. o.
Odborná literatúra
Sme nevinní!
Básnický debut mladého kysuckého básnika Kristiána Grupača
ponúka všetko, čo má mať provokatívna, dravá a nekompromisná
poézia mladého muža: vzdor, nesúhlas, výkriky, ale i nehu, volanie
po kráse a čistote v živote, ale i v básni. Autor si buduje vlastnú
priamu poetiku, ktorá pramení z bezprostrednosti, úprimnosti a úsilí
po pomenovaní sveta. Kolekcia autentickej súčasnej slovenskej
poézie ponúka možnosť zastaviť sa, ustrnúť, nesúhlasiť, ale tiež
možno pripustiť, že nič nie je také dôležité, kým nejde o život.
A o ten v poézii ide vždy. Básnická zbierka vyšla v Edícii mladých slovenských autorov
časopisu Dotyky.
Beletria
Architekt svitajúcich časov Blažej Félix Bulla
Historik Peter Huba v bohato ilustrovanej monografii o Blažejovi
Félixovi Bullovi po prvýkrát vytvoril celkový obraz o živote a diele
tejto významnej osobnosti našich národných dejín. Čitateľov
zoznamuje so vznikom slovenského slohu i so všetkým, čo súvisí s
výstavbou Národného domu i mnohých iných stavieb. Odborný text
dopĺňajú beletrizované pasáže z pera známeho kysuckého autora Petra
Kubicu a bohatá obrazová príloha. Publikáciu prináša na trh
Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine.
Odborná literatúra

Najväčšie záhady a mystériá Slovenska
Miloš Jesenský, Ján Lacika, Tünde Lengyelová a Ľuboš Machaj vytvorili
bohato ilustrovanú knihu o podivných nálezoch a svedectvách, o
nevysvetliteľných javoch a záhadách, o postavách našich dejín
opradených tajomstvom a legendami. Neobjasnené záady rôzneho druhu
neobišli ani územie Slovenska. Ľudí na celom svete odnepamäti
vzrušovali podivuhodné prírodné úkazy či udalosti, ktoré si nedokázali
vysvetliť. Vzbudzovali v nich zvedavosť i strach a často im pripisovali
nadprirodzený pôvod a vlastnosti. Niektoré z nich pokrok vedy dokázal
objasniť, mnohé však stále zostávajú zahalené tajomstvom. Publikáciu
pre fanúšikov záhad a mystérií vydalo vydavateľstvo Ikar – Príroda.
Odborná literatúra

