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1. BLAHA, Jozef. Spomienky a životné vyznania II. Nová Baňa : Jozef Blaha, 2011.

Druhý diel knihy osobných spomienok oravského rodáka Jozefa Blaha opäť predstavuje celý rad auten-
tických postáv, s ktorými sa stretol počas svojho života na Orave, vlastných zážitkov z časov minulých 
a opisov regionálneho ľudového zvykoslovia. Snahou autora je zachovať kultúrne dedičstvo našich 
predkov a sprístupniť ho nastupujúcim generáciám.

2. HUBA, Peter. Putovanie s Duchom dávnych čias / Wędrówka s Duchem 
Dawnych Czasów. Dolný Kubín : Mgr. Janka Hubová, 2011.

Kniha, ktorá osloví predovšetkým priaznivcov histórie a detských čitateľov. Jej hlavnými hrdinami sú 
šiesti kamaráti, ktorí by radi spoznali život svojich predkov. Ich želanie splní tajomná postava Ducha 
dávnych čias, s ktorým deti cestujú do minulosti a zažijú veľa napínavých situácií pri stretnutí 
s lúpežnými rytiermi, obliehaní hradu a jeho dobytí povstalcami či pri obrane hraníc pred nepriateľmi. 
Nezabudnuteľný je pre nich zážitok z vyučovania v dávnej škole. Kniha je dvojjazyčná, texty sú 
písané v slovenčine a poľštine.

4. ŽABENSKÝ, Miroslav - JANOTÍKOVÁ, Mária. Mladá slovenská poviedka 2011. 
Dolný Kubín : Oravské kultúrne stredisko, 2011.

Zborník prác z celoštátnej literárnej súťaže mladých autorov, ktorú organizuje Oravské kultúrne stredisko, 
rekapituluje a hodnotí posledný ročník a predstavuje súťažné práce žiakov a študentov základných, stred-
ných a vysokých škôl a dospelých do 30 rokov. 

1. KATEGÓRIA – BELETRIA

3. KAŠČÁK, Jozef. Živá reklama. Martin : Hladohlas Group, 2011.

Kniha glos debutujúceho autora Jozefa Kaščáka, rozdelená do štyroch častí Jar, Leto, Jeseň, 
Zima, je plná nadčasových životných postrehov, glos či fejtónov písaných s nadhľadom, vtipne 
a moderným jazykom. Čitateľ má pocit, že také niečo už zažil, že sú to často maličkosti, ktoré 
obíde bez povšimnutia a tento vnímavý autor ich podáva tak, že pri ich čítaní sa na tvári objaví 
jemný úsmev, občas aj hlasný smiech a občas smútok na duši.
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1. ANDRÁŠ, Peter – MEŠKO, Dušan. Dejiny rodu Meško : 1190-2010.  Martin : Dušan 
Meško, 2011.

Monografia vznikla na základe dlhoročného genealogického bádania, štúdia rozsiahlych 
písomných, obrazových, faktografických, archívnych podkladov získaných v rôznych jazykoch 
na území Slovenska i v zahraničí. Opisuje históriu významného rodu Meško, ktorý má svojich 
príslušníkov aj na Orave. Mnohí z tohto rodu svojim životom a činmi písali dejiny a vplývajú  aj 
na  súčasnosť Slovenska. 

2. BIZUB, František a kolektív. Aktívny osemdesiatnik.  Liptovský Hrádok : Vyda-
vateľstvo APIGOLD, 2011.

Publikácia vyšla pri príležitosti životného jubilea Ing. Michala Mačičku, CSc. Prináša životopisné 
údaje doplnené ilustračnými fotografiami, predstavuje jeho pedagogickú a vedecko-výskumnú 
prácu, publikačnú činnosť v knihách a odborných periodikách, autorské filmy, scenáre a projekty, 
zlepšovacie návrhy. Súčasťou tejto monografie sú spomienky a vyjadrenia osobností na 
jubilanta, zoznam jeho vyznamenaní a informácie o podnikateľskej činnosti.

3. DUDÁŠOVÁ, Darina. V zrkadle času. Dejiny Evanjelického a. v. cirkevného zboru 
v Párnici. Párnica : Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, 2011.

Publikácia vznikla pri príležitosti 90. výročia založenia cirkevného zboru. Jeho história siaha do 
obdobia krátko po 1. svetovej vojne, kedy došlo k osamostatneniu sa od artikulárneho zboru 
v Istebnom. Evanjelici z Párnice si stihli ešte pred svetovou hospodárskou krízou postaviť vlastný 
kostol, ktorý sa stal ich centrom. Sľubný rozvoj mladého zboru narušila 2. svetová vojna a následne 
nesloboda v socialistickom režime. Po r. 1989 sa  začali písať jeho dejiny v nových spoločenských 
podmienkach. Súčasťou knihy je aj história školy a učiteľov, ktorí v nej pôsobili. 

2. KATEGÓRIA – ODBORNÁ LITERATÚRA

4. GVOŽDIAKOVÁ, Janka – MATRAS, Halina. Desaťročie 2001-2010 vstup do 
nového milénia. Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2011. 

Publikácia, ktorá bola vydaná v rámci medzinárodného projektu podporeného Európskou úniou 
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007-2013, mapuje aktivity dvoch 
partnerských knižníc – Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Mestskej verejnej 
knižnice v Limanowej (Poľská republika) uskutočnené v rokoch 2001-2010. Jej súčasťou je stručná 
história oboch knižníc. Texty sú doplnené množstvom ilustračných fotografií k jednotlivým podujatiam.

5. JANURA, Tomáš – ČAJKA, Michal. Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici. 
Liptovský Mikuláš : Galéria P. M. Bohúňa v spolupráci s HÚ SAV, 2011.

Publikácia propaguje bohaté kultúrne dedičstvo regiónu prostredníctvom predstavenia 
šľachtických kaštieľov a kúrií. Prináša informácie o ich histórii, majiteľoch a ich rodoch, 
stavebných úpravách a významných udalostiach, ktoré sa k nim viažu. Textové informácie sú 
doplnené fotografiami prípadne  nákresmi pôdorysov budov.
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6. JONÁKOVÁ, Svetlana – ANDRISOVÁ, Mária – MARKOVIČOVÁ, Nataša. Základná 
škola Janka Matúšku Dolný Kubín – 60. výročie. Dolný Kubín : ZŠ J. Matúšku, 2011.

Publikácia vydaná pri príležitosti 60. výročia otvorenia školy predstavuje chronologicky  jej vývin 
od prvého školského roku pôsobenia až po súčasnosť. O svoje spomienky a vyznania sa 
podelili súčasní i bývalí pracovníci a žiaci. Fotodokumentácia a základné informácie opisujú 
bohatý život školy, školské i voľnočasové aktivity, úspechy jej  žiakov a realizované projekty.

7. LUDVÍK, Petr – DAVID, Petr. Stredné Slovensko. Bratislava : Ikar, 2011.

V edícii turistických  sprievodcov Slovensko krížom-krážom ako ďalší v rade vychádza Stredné 
Slovensko a v rámci neho i najsevernejší slovenský  región Orava. Autori odporúčajú rozhodne 
navštíviť Oravský hrad a pod ním romantické plavby na pltiach. Výzvou pre vysokohorských 
turistov je výstup na Roháče a pre cykloturistov malebná krajina Bielej a hornej Oravy. Sprievodca 
predstavuje aj ľudovú architektúru v Múzeu oravskej dediny v Zuberci a svetovo unikátne drevené 
kostoly v Leštinách a Tvrdošíne.

8. MAČIČKA, Michal. Praktický odchov včelích matiek.  Liptovský Hrádok : Vyda-
vateľstvo APIGOLD, 2011.

Publikácia, ktorá je spätá s Oravou osobou jej autora, je tematicky zameraná na včelárstvo. Autor sa 
v nej ucelene a systematicky  zaoberá problematikou odchovu včelích matiek. 

2. KATEGÓRIA – ODBORNÁ LITERATÚRA

9. MATYSOVÁ, Cecília a kol. Zuberec. Monografia obce.  Zuberec : Obecný úrad, 
2011.

Monografia zaoberajúca sa históriou i súčasnosťou obce Zuberec. Autori v nej zachytávajú historický 
vývin,  spoločenské pomery, miestnu flóru a faunu, obyvateľstvo aj zaujímavosti o obci. Texty sú 
doplnené ilustračnými fotografiami.

10. MAŤOVČÍK, Augustín. Poklady dejín a kultúry Oravy. Námestovo : Informačné centrum, 
2011.

Reprezentatívna textovo-obrazová publikácia približuje na historickom pozadí krásy oravskej 
prírody, oravského človeka, mestečká a dediny s ich drevenou architektúrou. Množstvo 
fotografií dopĺňajú citáty z diel významných spisovateľov, ktorí boli očarení oravskou prírodou 
i jej obyvateľmi. Súčasťou publikácie sú medailóny známych oravských rodákov, medzi inými 
A. Bernoláka, M. Kukučína, J. Matúšku, P. O. Hviezdoslava, M. Figuli, M. Urabana.
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11. MIKLOŠKO, František. Desať spravodlivých. Ľudia, knihy, dokumenty 1985-2010. 
Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2011.

Autor v knihe bilancuje životné vrcholy a celoživotné osudy svojich súčasníkov, prináša svedectvo o ži-
votoch štyridsiatich dvoch ľudí, ktorí boli verní svojim názorom a nerobili kompromisy. Z oravského re-
giónu predstavuje životný príbeh Štefana Šmálika a Viktora Trstenského.

12. PARENIČKA, Pavol – ZÁŇ, Adam. Rodom a srdcom z Oravy. Oravci 
v slovenskej kultúre, literatúre a vede.  Dolný Kubín : Oravské kultúrne stredisko, 
2011.

Zborník referátov zo slávnostných a spomienkových podujatí uskutočnených v regióne Oravy 
za posledných 25 rokov pri jubileách významných osobností, ktoré organizovalo Oravské 
kultúrne stredisko v spolupráci s obecnými a mestskými úradmi, kultúrnymi strediskami, 
školami, knižnicami, farskými úradmi a s partnerskou Slovenskou národnou knižnicou. 
Jednotlivé referáty spracovali Augustín Maťovčík, Peter Cabadaj a Pavol Parenička.

13. Kolektív autorov. Polstoročie : Spojená škola Tvrdošín. 
Tvrdošín : Spojená škola, 2011.

Príležitostná publikácia vydaná pri príležitosti 50. výročia otvorenia školy. Približuje históriu školy, jej 
aktivity a úspechy, spomienky učiteľov a žiakov, súčasných pedagógov a jednotlivé predmetové 
komisie, zoznam denných absolventov školy a fotodokumentáciu z aktuálneho školského roka 
2010/2011. 

2. KATEGÓRIA – ODBORNÁ LITERATÚRA


