Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja predstavuje nominované knihy v anketovej čitateľskej súťaži
Kniha Kysúc 2018 (2. časť)
Pamätnica 50. ročníka Jašíkových Kysúc
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosi Žilinského
samosprávneho kraja pri príležitosti jubilejného 50. ročníka
celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov - Jašíkove Kysuce
vydala pamätnicu, ktorá ponúka prierez histórie tohto podujatia.
Jašíkove Kysuce patria k najstarším a zároveň najkvalitnejším
literárnym súťažiam na Slovensku. Počas jej trvania ju organizačne
zabezpečuje práve Kysucká knižnica v Čadci, ktorá ju už roky
obohacuje mnohými zaujímavými sprievodnými podujatiami. V
pamätnici sú zachytené vzácne spomienky a postrehy účastníkov
predchádzajúcich ročníkov súťaže. Vydanie publikácie z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia a spolufinancovanie
zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.
Odborná literatúra
Lovec hriechov
Ďalšia zbierka poviedok z pera prozaika, režiséra a scenáristu Mareka
Kupča empaticky reaguje na aktuálny spôsob života, hodnotový
rebríček, zákazy a zákony. Autor svoje poviedky zobrazuje zdanlivo
jednoduchým sujetom s vykreslením postavy i skvelými témami.
Tieto kratšie prozaické útvary má pekne vypointované, miestami až
nečakane a verí, že pre čitateľov sa stanú studnicou poznania, nových
myšlienok a nádejí. Stránky knihy zdobia ilustrácie úspešnej mladej
slovenskej umelkyne, maliarky a grafičky Miliny Zimkovej. Zbierku
poviedok prináša na knižný trh Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov.
Beletria
Emanácie hudobnej semiosféry
Nová knižná publikácia skladateľa nekonvenčnej hudby, estetika a
multiinštrumentalistu Júliusa Fujaka je odborná monografia z
oblasti hudobnej semiotiky a estetiky. Okrem vedeckých štúdií sú
v nej texty o hudobných improvizáciách Mariána Vargu,
intermediálnej unikátnosti Milana Adamčiaka, ale aj
charakteristiky iných našich či zahraničných autorov. V poslednej
časti formou vedeckých esejí reflektuje autor vlastné umelecké
projekty a naostatok aj základné hudobné školstvo v časovom
priemete od 70. rokov po súčasnosť. Na obálke knihy je
prezentované dielo Květoslavy Fulierovej Jarná fúga. Publikáciu
vydala Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre - Katedra kulturológie.
Odborná literatúra

Tlejúce slnko
Spisovateľ, novinár a publicista Dušan Mikolaj získal za prvé
vydanie knihy Tlejúce slnko ešte v roku 1995 Cenu Egona Erwina
Kische. Druhé vydanie ojedinelého životopisného príbehu maliara
Miloša Alexandra Bazovského v roku 2018 vydalo vydavateľstvo
AlleGro Plus. Biografická kniha pútavo stvárňuje životnú cestu a
výtvarný talent M. A. Bazovského. Text je okorenený mnohými
humornými príhodami, ktoré zažil počas svojho maliarskeho
života. Nájdeme v nej 40 ilustrácií, ktoré sú reprodukciam diel zo
zbierkového fondu Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Autor za
jej vydanie a zároveň aj za svoju celoživotnú literárnu činnosť
získal cenu Tibora Bartfaya.
Beletria
Ľudový textil na Kysuciach
Kysucké múzeum v Čadci vďaka Fondu na podporu umenia
úspešne zrealizovalo v roku 2018 projekt s názvom Ľudový
textil na Kysuciach, ktorý bol zameraný na prezentáciu
vlastného zbierkového fondu. V rámci projektu Kysucké
múzeum v Čadci vydalo reprezentatívny katalóg
s jedinečnými zábermi z tejto pútavej výstavy. Čitatelia na
52 stranách so zatajeným dychom môžu obdivovať vzácne
ľudové výšivky ako aj variabilitu nielen kysuckých krojov,
ale aj bytového a hospodárskeho textilu. Autorka katalógu,
etnologička Kysuckého múzea v Čadci, Helena Kotvasová,
nám približuje aj spôsoby spracovania textilných vlákien
a čistenie ľudového odevu. Fotografie prezentované
v katalógu vyhotovil Fomi, s.r.o. - Michal Lašut a Martina
Krkošková z Kysuckého múzea v Čadci.
Odborná literatúra
Vybrané kapitoly z dejín staršej slovenskej a svetovej literatúry
I
Najnovšiu
publikáciu
od
úspešného
slovenského
básnika, prozaika a publicistu Mariána Grupača vydala Žilinská
univerzita v Žiline. Publikácia je zaradená medzi vysokoškolské
učebnice. Prezentuje systematicky a prirodzene spracované
fundamentálne poznatky z oblasti tvorby literárnych diel a ich
tvorcov, od prvých písomných dokladov až po začiatok 19.
storočia. Učebnica je členená na jednotlivé logické časti, ktoré
poskytujú paralelný obraz o situácií v národných literatúrach vo
svete a na Slovensku. resp. Súčasťou teoretických statí sú aj
odporúčania na študijné zadania, odkazy na študijnú literatúru,
referencie a iné pramene.
Odborná literatúra

Žilinská diecéza 2008 – 2018
Štvorjazyčná obrazová publikácia umožňuje všetkým
kresťanom pozrieť sa na prežitých desať rokov jestvovania
Žilinskej diecézy, ktorú zriadil Svätý Otec Benedikt XVI. 14.
februára 2008. Žilinská diecéza vznikla vyčlenením deviatich
dekanátov zo starobylej Nitrianskej diecézy a jedného
dekanátu z Banskobystrickej diecézy. Publikácia pripomína
najvýznamnejšie udalosti a pôsobenie v troch pastoračných
programoch tejto mladej diecézy. Fotografie z jednotlivých
farností, diecéz a fotografov nech sú povzbudením
a inšpiráciou, ako možno žiť život viery v súčasnej
spoločnosti. Kniha sprevádzaná modlitbami a požehnaním
žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa bola v spolupráci so Žilinskou diecézou vydaná vo
vydavateľstve Alfa a Omega.
Odborná literatúra
Tam, kde som sa narodil... Drahošanka
Marek Polák, mladý 24 ročný rodák z Drahošanky, nám
prináša svoju prvú publikáciu, ktorej prvé riadky začal písať
ešte na základnej škole. Väčšiu časť svojho mladého života
zasvätil zbieraniu informácií o osade Drahošanka, ktorú sa
snaží postupnými krokmi dostávať do povedomia občanov
Čadce a okolia. Autor nás prevedie nielen históriou,
kultúrnym životom, pôvodnou architektúrou, ale aj
nádhernou prírodou a sakrálnymi pamiatkami Drahošanky.
Publikácia obsahuje aj dodnes používané nárečové slová,
informácie o pôvode prezývok priezvisk niektorých rodín,
drahošianske pesničky a tradičné jedlá. Vydanie publikácie
podporili Mesto Čadca, Spolok priateľov Čadce a občianske združenie Naša Drahošanka.
Odborná literatúra
Maškrty pre papkáčikov
Centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Čadca vydalo svoju prvú knihu z krúžku Maškrtníček pod
vedením Anny Labajovej. Útla knižočka vhodná akurátdo
detských rúk ponúka súbor receptov, ktoré v sebe spájajú tradíciu
Kysúc s jednoduchosťou prípravy. Každé dieťa si v nej určite
nájde svoje obľúbené jedlo a pomocou podrobných postupov a
fotografií jednotlivých pokrmov môžu malí kuchári pripraviť
jedlo s láskou a vlastnými rukami. Knižku zostavil riaditeľ CVČ
Čadca, Peter Jurga, autor textov je Anna Labajová a grafické
spracovanie realizovala Zuzana Priečková.
Odborná literatúra

Jajkele pri káve s Tomášom Janovicom a Mirom Cipárom
Spisovateľ Tomáš Janovic prichádza s novou knihou aforizmov
„známeho židovského mudrlanta“ - Jajkeleho, ktorý pri pití
kávy vyhľadáva aj dobrú spoločnosť. Smutno by im bolo iba
dvom, a tak si pozvali do partie aj ďalších priateľov a známych.
Jeden z nich, akademický maliar Miroslav Cipár sa už tradične
postaral o výtvarnú stránku knihy. Pri káve sa priebežne
striedajú Pavel Vilikovský, Milan Lasica, Peter Zajac a Ján
Štrasser. Najčastejšie však Jajkeleho bonmoty patria jeho
milovanej ženuške Sáre, bez ktorej by kniha nevznikla. Knihu
plnú životných múdrostí graficky upravil František Jablonovský
a vydal Peter „Petrus“ Chalupa.
Beletria
Homiliae gaudium
Marián Šuráb, rímsko-katolícky homiletik, venoval svoju tretiu
homiletickú publikáciu s názvom Homiliae gaudium - Radosť z
homílie všetkým čitateľom, ale predovšetkým budúcim kazateľom,
diakonom a kňazom. Publikácia je zaujímavá tým, že každá
kapitola má na začiatku citát z exhortácie pápeža Františka, potom
nasleduje jej vysvetlenie a povzbudenie do služby, pričom sa snaží
poznatky prepojiť s praxou. Hlásanie Božieho slova je náročnou,
ale zároveň veľmi dôležitou úlohou pre každého kňaza a preto
autor praje, aby ich kázne boli zakotvené v pravdách radostnej
zvesti evanjelia a stali sa reálnou, ľudsky príťažlivou rečou Cirkvi.
Publikáciu vydal Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre.
Odborná literatúra
Vis-á-vis. Dialógy nielen o hudbe
Publikácia Júliusa Fujaka, vysokoškolského pedagóga,
skladateľa experimentálnej hudby obsahuje 14 rozhovorov so
slovenskými a českými skladateľmi, resp. hudobnointermediálnymi umelcami a hudobníkmi. Sú medzi nimi aj
širšej verejnosti známe osobnosti ako nedávno zosnulý Marián
Varga či legenda alternatívnej hudby Mikoláš Chadima.
Znalcom našej súčasnej hudby ponúka veľmi zaujímavé, neraz
dokonca kontroverzné svedectvá o našej súčasnej, ale niekedy aj
minulej, no stále živej dobe. Publikácia vyšla v spolupráci
vydavateľstva Drewo a srd a Občianskeho združenia Vlna.
Odborná literatúra

