NOMINÁCIE
KNIHA ORAVY 2009
380. výročie založenia obce Oravské Veselé.
Oravské Veselé : Obecný úrad Oravské Veselé, 2009.
Vlastivedná monografia vydaná pri príležitosti 380. výročia založenia obce.
V jednotlivých kapitolách je zahrnutá premena dediny, kultúra Veselovčanov, školstvo,
zdravotníctvo, ekonomika, cirkevný život i spolková činnosť. Prináša nové informácie,
najmä z obdobia posledných rokov 1989 – 2009. Monografiu zostavil Jaroslav Klus.

BODORÍK, Stano. Zabudnuté okamihy.
Dolný Kubín : Oravská galéria, 2009.
Katalóg k výstave Zabudnuté okamihy obsahuje autorské fotografie z výstavy pri príležitosti
životného jubilea Stanislava Bodoríka. Katalóg zostavila kurátorka výstavy PhDr. Eva Ľuptáková.
Výstava bola sprístupnená od 2. apríla do 14. júna 2009.

Deväťdesiat rokov Gymnázia P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín.
Dolný Kubín : Gymnázium P. O. Hviezdoslava, 2009.
Pamätnica vyšla pri príležitosti 90. výročia založenia Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava
v Dolnom Kubíne.

Dolný Kubín.
Dolný Kubín : Turistická informačná kancelária, 2009.
Turistický sprievodca po Dolnom Kubíne poskytuje základné informácie pre návštevníkov mesta. Prináša zaujímavosti z oblasti cestovného ruchu, predstavuje Dolný Kubín ako stredisko kultúrneho diania s vynikajúcimi
podmienkami pre zimné športy a turistiku.

FIGULI, Margita. Mámivý dúšok.
Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2009.
Výber z tvorby Margity Figuli obsahuje novely: Pokušenie, Mámivý dúšok, Rebeka a Tri
gaštanové kone. Fotografie, ktoré sú publikované v obrazovej prílohe sú zo súkromného
archívu dediča Borislava Šustra.
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HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína – KOVÁČOVÁ, Anna. Anton Habovštiak v spomienkach.
Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2009.
Publikácia prináša spomienky predstaviteľov slovenského spoločenského a kultúrneho života
na oravského rodáka, jazykovedca a spisovateľa Antona Habovštiaka. Vydaná pri príležitosti
85. výročia narodenia a 5. výročia úmrtia spisovateľa.

HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína. Môj život s Antonom Habovštiakom.
Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2009.
Katarína Habovštiaková, manželka jazykovedca a spisovateľa Antona Habovštiaka prináša
podrobnejšie fakty o jeho rodinnom zázemí a o prostredí, v akom tvoril. Odkrýva zaujímavosti
s ich harmonicky prežitého manželstva.

HUBA, Peter. Povesti z Oravy.
Dolný Kubín : Janka Hubová, 2009.
Zbierka regionálnych povestí, ktoré autor zozbieral počas svojich výskumov k monografiám
obcí. Spracoval ich do podoby, ktorá sa zdala autorovi najpravdepodobnejšou. Do publikácie
zaradil dvadsaťdva zaujímavých povestí z celého regiónu.

CHABADOVÁ, Iveta – HRAŠKOVÁ, Martina. Chuť regiónov Žilinského kraja.
Žilina : Žilinský samosprávny kraj, 2009.
Výsledkom projektu „Chuť regiónov Žilinského samosprávneho kraja“ je zaujímavá zbierka
najobľúbenejších tradičných receptov z regiónov Kysuce, Liptov, Považie, Orava a Turiec.

KOVÁČ, Anton – PAČECHOVÁ, Katarína. Čimhová v dokumentoch 3 : kanonické
vizitácie. Krivá : M-SERVIS, 2009.
Publikácia Čimhová v dokumentoch obsahuje kanonické vizitácie alebo správy, ktoré informujú
o náboženských pomeroch v obci. Autori za štyri roky zozbierali materiál na štvordielnu publikáciu o histórii dediny, kanonické vizitácie vyšli ako tretí diel.
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MAČIČKA, Michal. Môj rodný kraj 3.
Liptovský Hrádok : Apigold, 2009.
Vlastivedná monografia predstavuje minulosť a súčasnosť dvoch obcí Malý a Veľký Bysterec,
ktoré sú v súčasnosti prímestskými časťami Dolného Kubína. Kniha vyšla v troch vydaniach. Je
zaujímavá svojím obsahom aj fotodokumentáciou.

MARKOVIČ, Stanislav. Aforizmy.
Tvrdošín : Pavlík Records, 2009.
Tretie vydanie aforizmov dolnokubínskeho pedagóga, výtvarníka a publicistu Stanislava Markoviča.
Takmer 2000 krátkych literárnych útvarov je roztriedených do dvadsiatich tematických častí,
nevynechal politiku, etiku, peniaze, byrokraciu, lásku, ani medziľudské vzťahy.

Mladá slovenská poviedka 2009.
Dolný Kubín : Oravské kultúrne stredisko, 2009.
Zborník literárnych prác z celoštátnej súťaže Mladá slovenská poviedka 2009, ktorej sa
zúčastňujú mladí autori, študenti stredných a vysokých škôl, žiaci 2. stupňa ZŠ a osemročných
gymnázií.

Oravský hrad : Orava Castle.
Dolný Kubín : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 2009.
Reprezentatívna obrazová publikácia o Oravskom hrade prináša zaujímavé historické momenty,
exkluzívne a originálne fotografie Oravského hradu a zbierkových predmetov.

Pod dekádou slov.
Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2009.
Zborník poézie a prózy členov Literárneho klubu Fontána, ktorý pôsobí pri Oravskej knižnici
Antona Habovštiaka. Vyšiel pri príležitosti 10. výročia vzniku literárneho klubu a predstavuje
tvorbu trinástich súčasných členov.
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POLONEC, Andrej. Oravskí plátenníci.
Námestovo : Štúdio F, Ing. František Teťák, 2009.
Kniha prináša všeobecné poznatky o plátenníckom kraji hornej Oravy a o dejinách
spoločenstva plátenníctva. Zameriava sa na vnútornú stavbu plátenníctva z národopisného
hľadiska. Rukopis autora pripravil na vydanie Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc.

ŠTYRÁK, Ondrej. Štyri sezóny básne.
Dolný Kubín : Oravská rozvojová agentúra, 2009.
Zbierka poézie Ondreja Štyráka, oravského básnika a pesničkára. Knihu básní ilustrovala jeho dcéra
Kamila Štyráková.

TOČEK, Tomáš. Univerzita vymáhača.
Ružomberok : EPOS, 2009.
Knižný debut mladého dolnokubínskeho autora Tomáša Točeka, jeho spoločenský román
s nadhľadom hodnotí našu nedávnu minulosť po novembri 1989.

