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DEDINSKÁ, Eva. Za náprstok šťastia. Bratislava : Ikar, 2015.

Nový román oravskej autorky inšpirovaný príbehom rodiny vyrovnávajúcej sa s ťažkosťami, ktoré 
prináša autizmus. Karolína Koníčková nemala v živote šťastie. Krátko po rozchode s manželom jej 
zomrela matka. Nerozumne sa vrhla do nového manželstva, v ktorom sa narodil syn. Ako trojročnému 
mu bol diagnostikovaný autizmus. Túto situáciu manžel Adam nezvládol a Karolína sa stala terčom 
jeho hnevu. Nadávky a údery boli na dennom poriadku, otec pre syna nemal pekné slovo, nakoniec 
obvinil Karolínu z nevery. Keď Karolína napokon skončila so zlomenou rukou, rozhodla sa so synom 
od Adama odísť. Ten jej však dá zradu tvrdo pocítiť. A Karolína opäť váha. Stojí jej sloboda za tú 
bolesť? Nie je sebecké vystaviť dieťa ďalšej traume pre vlastné blaho? Čo je správne?

Hlasovať môžete na jednotlivých oddeleniach Oravskej knižnice Antona Habovštiaka
alebo na www.oravskakniznica.sk

BLAHA, Jozef. Meranie času. Levice : Jozef Blaha, 2015.

Dvanásta kniha oravského rodáka predstavuje osobné spomienky na rodný kraj, autorove 
názory a kritické poznámky na časy minulé i tie, ktoré žijeme, a želania budúcim generáciám.

BLAHA, Jozef. Videl som umierať anjela. Postrehy – eseje – glosy – fakty. 
Levice : Jozef Blaha, 2015.

Trinásta kniha oravského rodáka je rozdelená do dvoch tematických okruhov. Prvý je 
venovaný spomienke na autorovu manželku, jeho súčasťou sú i postrehy a osobné hodnotenia 
slovenských nemocníc a zdravotníctva. Druhú časť knihy tvoria faktografické reflexie 
súčasného spoločenského života na Slovensku, ale aj autorove tradičné témy, ktorými sú 
spomienky na rodnú Oravu.

GALAMBOŠOVÁ, Michaela. Manipulátor. Bratislava : Bestseler, 2015.

Spoločenský román od autorky pochádzajúcej z Oravy. Hlavná hrdinka, krehká študentka Eva, sa 
zoznámi s Jozefom, ktorý sa pýši zdravým životným štýlom, záujmom o alternatívnu medicínu 
a vyšportovanou postavou. Napriek vnútorným pochybnostiam s ním nadviaže vážny vzťah. 
Z Jozefa sa však vykľuje tyran a manipulátor, zameraný len na svoje ciele a požiadavky. On je vo 
všetkom úžasný a dokonalý a na Eve vidí samé chyby. Svojimi poznámkami a zhadzovaním ju 
dostáva až na hranicu únosnosti. Ako sa však dostať z područia manipulátora? Dokáže sa Eva 
oslobodiť spod jeho lží, presviedčania a klamstiev, alebo ju ovplyvní tak, že s ním navždy spúta 
svoj život?

HAMAROVÁ, Darina. Ruleta života. Bratislava : Motýľ, 2015.

Tretí román oravskej autorky je o hľadaní vysneného pokoja. Hlavný hrdina príbehu, Tomáš 
Dubovec, si myslel, že on už ten svoj vysnený pokoj našiel. Bol úspešný, nič mu nechýbalo. Mal 
milovanú ženu a milujúce deti. Mal prácu, ktorá ho bavila a v ktorej bol úspešný, dom, auto, 
chalupu, každý rok chodil s rodinou na dovolenku. Jednoducho, život ako v rozprávke. 
V skutočnom živote sa však príbeh nekončí vždy šťastne. Stačí jeden okamih a všetko, čo človek 
rokmi buduje, je preč. Zostanú len spomienky. Môže nájsť svoj vysnený pokoj ešte raz? Môže 
znova stretnúť skutočnú lásku?



LICHNEROVÁ, Rút. Hostina. Bratislava : Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2015.

Ira a jej deti sú poznačené minulosťou. Šarlota vidí vo svojich deťoch božstvá. Koronis sa 
zamiluje do zabávača na hostinách. Osudy postáv sú posplietané, ich príbehy, podobné antickým 
mýtom, plynú pod povrchom obrazov navzájom previazaných vnútornými súvislosťami. Kniha 
nastoľuje otázky o zmysle vlastnenia a bytia, ukazuje obmedzenia, prepadliská a pasce pre 
súčasného človeka. Poznanie sprevádzajú sarkazmus a irónia. Dej speje k tragickému koncu. 
Všetko je to však zložitejšie aj v živote aj v literatúre...
Spisovateľka Rút Lichnerová  pochádza z Oravy.
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KLUS, Jaroslav. Hodina vlka. Bratislava : Ikar, 2015.

Hodina vlka je čas medzi nocou a dňom, keď sa človeku podľa severskej mytológie zjavujú veci nevídané. 
Autor si zvolil pre svoj príbeh dvoch rozprávačov: mladého muža, ktorý hľadá samého seba a lono vhodné 
na zachovanie rodu, a syna, čo pred narodením spomína na dôležité okamihy zo života otca. Napriek 
zdanlivo zložitej forme ide o vtipný, humorne ladený príbeh, prekypujúci emóciami, bizarnými scénkami, ale 
aj nie vždy príjemnými udalosťami z našej nedávnej minulosti. Obrázky zo života otca syn vo forme 
spomienok zdedil, a to len preto, aby na ne hneď po narodení zabudol a všetko sa mohlo zopakovať 
odznova. Autor, žijúci na Orave, o svojej knihe povedal: „Chcel som napísať neobyčajnú knihu o obyčajnom 
živote. Netuším, či som napísal neobyčajnú prózu, ale zistil som, že neexistuje obyčajný život.“

Mladá slovenská poviedka 2015. Dolný Kubín : Oravské kultúrne stredisko, 2015.

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

HUBA, Peter. Kvet šťastia – Kwiat szczęścia. Dolný Kubín : Peter Huba, 2015.

Dvojjazyčná kniha oravského spisovateľa venovaná predovšetkým detskému čitateľovi. 
Autorská rozprávka o odvekom boji dobra a zla, hľadaní šťastia a strateného pokoja odvážnym 
človekom, ktorý sa nezaobíde bez láskavej pomoci čarovného starca. Knihu ilustrovali Olívia 
Gvoždiaková a Margaréta Pauchlyová.

JANÍK, Pavol – LUKÁČOVÁ, Zuzana. Tretie kráľovstvo. 
Ružomberok : Tlačiareň Ján Šindléry – TESFO, 2015.

Kniha autorských rozprávok, ktorá je voľným pokračovaním knihy Tri zrnká, obsahuje desať 
príbehov napísaných v duchu klasickej rozprávky, s typickými hlavnými postavami, ako sú víla, 
ježibaba, princezná, princ, mocný kráľ či statočná a dobrosrdečná dievčina z ľudu. Zuzana 
Lukáčová je spoluautorkou a zároveň ilustrátorkou knihy, ktorá je spojená s oravským 
regiónom oboma autormi.
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PÁNIKOVÁ, Albína. Postoj. Bez miesta vydania a vydavateľstva, 2015.

Dolnokubínska autorka je známa svojou aktivitou v oblasti zachovávania židovskej kultúry. Aj 
v zbierke básní Postoj reflektuje jednu z najtragickejších kapitol slovenských dejín, obdobie 
holokaustu a jeho odkaz pre súčasnosť.

STOPKOVÁ, Mária. Snežienky. 
Trnava : Mária Stopková v spolupráci s Hnutím kresťanských pedagógov Slovenska, 2015.

Novú básnickú zbierku oravskej poetky Márie Stopkovej tvoria intímne ladené básne 
o prežívaní lásky k blízkemu človeku, prírode, všednému životu i Bohu.
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ČADECKÁ, Alžbeta a kol. Maľovaný kraj. 
Dolný Kubín : Oravské kultúrne stredisko, 2015.

Tvorivý pracovný zošit pre deti materských a základných škôl v Žilinskom 
kraji predstavuje tradičné kultúrne atribúty vybraných obcí kraja. Na každej 
dvojstrane sa nachádza omaľovánka s ľudovým odevom, remeselnou 
činnosťou či iným typickým kultúrnym prejavom a text ľudovej piesne 
s notáciou.

Babia Hora. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2015.

Publikácia o Babej hore, majestátnej dominante Hornej Oravy a najvyššom flyšovom končiari 
Oravských Beskýd. Oplýva bohatstvom prírodných zaujímavostí, ktoré kniha sumarizuje. Autori 
si želajú, aby poznanie krás a vzácností tohto unikátneho miesta napomohlo jeho ochrane 
a zachovaniu pre budúce generácie.

COLOTKA, Peter. Vo víre času. Bratislava : D+Gallery, 2015.

Kniha spomienok najdlhšie pôsobiaceho premiéra v histórii Slovenska prof. JUDr. Petra Colotku je prvým 
autentickým svedectvom o dobe a človeku, ktorý z vysokoškolského profesora právnych náuk a člena 
Medzinárodného súdu v Haagu bol nasmerovaný na politické posty bez osobných ambícií. Kniha 
predstavuje pestrú mozaiku udalostí Colotkovho života v toku takmer dvadsiatich rokov, jeho boj za 
potreby Slovenska s rozumnou akceptáciou možností českej strany, blízky vzťah k obyčajným ľuďom, ale 
aj k umelcom, snahu dostať Slovensko na lepšiu hospodársku úroveň.  

ČAJKA, Michal a kol. Oravský Podzámok. Obec a jej obyvatelia. 
Oravský Podzámok : Obecný úrad, 2015.

Publikácia približuje históriu oravskej obce Oravský Podzámok. Zameriava sa nielen 
na dejiny obce, jej obyvateľov a ich tradičný život a remeslá, ale aj prírodné pomery, 
zaujímavé pamiatky, heraldické symboly, chotárne názvy a významné osobnosti. Texty 
sú doplnené ilustráciami a množstvom dobových fotografií.

Dedinami. Krajina a architektúra mikroregiónu terchovskej doliny. 
Varín : Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, 2015.

Súčasťou mikroregiónu terchovskej doliny je aj oravská obec Zázrivá. Projektová 
publikácia vo svojej textovej i obrazovej časti predstavuje špecifické prírodné pomery 
regiónu i výsledky ľudskej činnosti v ňom. Cieľom autorov bolo zvýraznenie hodnôt tejto 
jedinečnej vidieckej krajiny, jej kultúrneho a historického bohatstva s dôrazom na 
rázovitosť, tradície a ich priblíženie obyvateľom.
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GREŠŠOVÁ, Jana. Spevník kňažanských piesní. Dolný Kubín : OZ Frčka, 2015.

Spevník ľudových piesní dolnooravskej obce Kňažia, dnes súčasti Dolného Kubína. 
Podkladom pre vznik knihy bola CD nahrávka piesní, ktoré naspievala Mária Bartošová 
(1927 – 2009) a ktoré zostavovateľke poskytli jej príbuzní. K zbieraniu piesní prispela 
i folklórna skupina Kňažan. Obsah tvoria piesne ľúbostné, pracovné a lúčne, regrútske 
a vojenské, svadobné, žartovné, uspávanky a ďalšie piesne. Celkovo je zaznamenaných 
78 textov.

GACEK, Mikuláš. Sibírske zápisky (1915 – 1920). Martin : Matica slovenská, 2015.

Memoárové dielo prekladateľa a esejistu Mikuláša Gaceka, ktorý bol v r. 1915 ako vojak 
rakúsko-uhorskej armády odvelený na ruský front, kde padol do zajatia. Pobyt v ňom a účasť 
v československých légiách zobrazil veľmi pútavo a autenticky. Kniha je lyrickým záznamom 
zážitkov mladého slovenského vojenského zajatca, jeho ideového i ľudského dozrievania, 
nadväzovania kontaktov s ruskou realitou a kultúrou. Zároveň ide o dokument o vzniku 
a formovaní československých légií v Rusku.
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HUBA, Peter. Liečiteľ tela i duše Baltazár Demian. 
Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2015.

Publikácia o živote a diele významného dolnokubínskeho národovca, lekára a maliara 
Baltazára Demiana. Svojou lekárskou a osvetovou prácou v búrlivom období 19. storočia sa 
zaslúžil o záchranu mnohých ľudských životov poznačených biedou, epidémiami 
a alkoholizmom. Vzdelával na stránkach novín a kalendárov, presadzoval povinné očkovanie 
detí, podporil Štúrovu slovenčinu.

JESENSKÝ, Miloš a kol. Žilinská župa v dejepise od 9. storočia po rok 1945. 
Martin : Matica slovenská, 2015.

Historici Žilinského samosprávneho kraja pripravili stredoškolskú učebnicu s prehľadom dejín 
regiónov Horné Považie, Kysuce, Turiec, Orava a Liptov od čias slovanského osídľovania do 
polovice 20. storočia. Ponúkajú nielen študentom a pedagógom bližšie informácie 
o historických udalostiach v období Veľkej Moravy, Uhorského kráľovstva, Habsburgskej 
monarchie, Československej republiky, vojnovej Slovenskej republiky.

Dobrovoľní hasiči v Žilinskom kraji. Žilina : Žilinský samosprávny kraj, 2015.

Publikácia predstavuje históriu a súčasnosť dobrovoľných hasičských zborov Horného 
Považia, Oravy, Liptova, Turca, Kysúc a dejiny požiarov v Žilinskom kraji. Faktografické 
informácie sú doplnené bohatou fotodokumentáciou. 
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LUPTÁKOVÁ, Ľubica. Milo Urban. Výberová personálna bibliografia. 
Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2015.

Výberová personálna bibliografia vydaná pri príležitosti 111. výročia narodenia spisovateľa Mila 
Urbana. Obsahuje životopisnú a bibliografickú časť. Texty sú doplnené ilustračnými 
fotografiami.

Kelti. Veľká kniha o Keltoch v Žilinskom kraji. Martin : Matica slovenská – Žilinský 
samosprávny kraj – Kysucké múzeum – Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2015.

Autori reprezentatívnej publikácie sa vydali po stopách starých Keltov v Žilinskom kraji. 
Z čriepkov, útržkov informácií a indícií skladajú prekvapivo plastický obraz ľudu púchovskej 
kultúry či keltských Kotínov. Nachádzajú sa na Orave, v Turci, na Liptove, Hornom Považí i na 
Kysuciach. Čas Keltov bol odmeraný bojmi o vlastnú existenciu, ktorú dokazujú nielen unikátne 
nálezy, ale aj stopy zvykov a názvov v našej prítomnosti.
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LUPTÁKOVÁ, Ľubica. Rudolf Dilong. Výberová personálna bibliografia. 
Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2015.

Výberová personálna bibliografia vydaná pri príležitosti 110. výročia narodenia básnika Rudolfa 
Dilonga. Obsahuje životopisnú a bibliografickú časť. Texty sú doplnené ilustračnými 
fotografiami.

ĽUPTÁKOVÁ, Eva a kol. Rezervované pre budúcnosť. 50 rokov Oravskej galérie.
Dolný Kubín : Oravská galéria, 2015.

Publikácia vydaná pri príležitosti jubilea Oravskej galérie mapuje históriu tejto inštitúcie od jej 
založenia až po súčasnosť s odkazom pre budúce generácie. Galéria prešla búrlivým 
historickým vývojom, napriek tomu sa jej profil nezmenil a je dodnes dôsledne napĺňaný 
a rozvíjaný. Galéria pôsobí v troch okresoch Oravy, v správe a zbierkach má 8 500 
výtvarných diel, štyri pamiatkové objekty s deviatimi stálymi expozíciami a osobnú motorovú 
loď. Jedinečná je svojou expozíciou sakrálnej plastiky na Slanickom ostrove umenia na 
Oravskej priehrade.

JURÍK, Jozef – GÁBOROVÁ, Anna – DUDÁŠOVÁ, Eva. Zázrivské lazy.
Zázrivá : Obec Zázrivá, 2015.

Výstupná publikácia projektu „Zázrivskými lazmi“ predstavuje osobité kúzlo 
lazov v Zázrivej. Vytvárajú ho pôvodné drevenice, postavené so 
skúsenosťami predošlých pokolení, zvyšky kedysi sebestačných 
gazdovstiev i drevené ploty, ktoré však nikdy neuzatvárali krajinu, staré 
stromy, popod ktoré behali deti, kvety na lúkach a cengajúce stáda oviec 
a kráv. Autori chcú aj takouto formou vzbudiť záujem o minulosť a úctu 
k dedičstvu predkov a rodnej zemi. 

KNIHA ORAVY 2015 – NOMINOVANÉ KNIHY
2. KATEGÓRIA – ODBORNÁ LITERATÚRA



Oravská galéria – cesty za výtvarným umením – bedeker. 
Dolný Kubín : Oravská galéria, 2015.

Praktický obrazový sprievodca po expozíciách Oravskej galérie. Bedeker 
predstavuje Župný dom v Dolnom Kubíne, ktorý je centrom Oravskej galérie, 
Kostol Povýšenia sv. Kríža na Slanickom ostrove umenia a Galériu Márie 
Medveckej v Tvrdošíne.

Oravice a okolie. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2015.

Publikácia sumarizuje poznatky o nevšednej kráse prírody najsevernejšieho kúta Tatier, Oravíc. 
Na malom kúsku sa tu strieda pestrá mozaika prírodných daností od vysokých a ostrých 
skalnatých končiarov po rovinaté lúky a termálne kúpaliská, čo robí z Oravíc lákadlo pre tisíce 
turistov z domova i zahraničia. Autori si želajú, aby poznanie krás a vzácností tejto lokality 
napomohlo ich ochrane a zachovaniu pre budúce generácie.
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ŤAŽANDLÁK, Vendelín. S loďami životom. 
Dolný Kubín – Námestovo : Vendelín Ťažandlák, 2015.

Autobiografická publikácia vydaná pri príležitosti významného životného jubilea známeho 
oravského stomatológa a priekopníka jachtingu. Vendelín Ťažandlák spomína na svoju rodinu, 
priateľov, kolegov, osobnosti kultúrno-spoločenského života, ktoré ho ovplyvnili, rodnú Oravu 
a obec Zubrohlavu, univerzitné štúdiá, profesionálnu dráhu zubného lekára a program 
prevencie zubných ochorení, no najmä na organizovaný  oravský i slovenský jachting.

ZÁŇ, Adam a kol. Rodom a srdcom z Oravy 2. Oravci v slovenskej kultúre, literatúre a vede. 
Dolný Kubín : Oravské kultúrne stredisko, 2015.

Monografia o významných osobnostiach kultúrno-spoločenského života je zborníkom referátov 
zo slávnostných a spomienkových podujatí, uskutočnených v oravskom regióne pri jubileách 
významných oravských osobností. Predstavuje životné osudy a dielo 32 osobností. Jednotlivé 
príspevky spracovali najmä vedeckí pracovníci Matice slovenskej a Slovenskej národnej 
knižnice v Martine, z oravských autorov prispeli literárny historik Augustín Maťovčík, historik 
Peter Huba a evanjelický farár Rastislav Stanček.

MIKLÁŠ, Milan. Po stopách našich predchodcov. Žilina : GEORG, 2015.

Zachraňovať životy a pomáhať v horách ľuďom v núdzi bolo a je hlavnou úlohou horských 
záchranárov, dobrovoľníkov i profesionálov. Najťažšie to bolo v období vojen, nepokojov či 
iného hospodárskeho alebo spoločenského rozkladu. Autor publikácie približuje významnú 
udalosť v dejinách horského záchranárstva v Roháčoch, pri ktorej sa uskutočnil transport 
ranených partizánov z Partizánskej nemocnice pod Salatínom do poľského Zakopaného. Pri 
opise vychádzal z archívnych materiálov, svedectiev priamych účastníkov i vlastných 
záchranárskych skúseností. 

KNIHA ORAVY 2015 – NOMINOVANÉ KNIHY
2. KATEGÓRIA – ODBORNÁ LITERATÚRA



ŽABENSKÝ, Miroslav a kol. Hudobná a tanečná folkloristika. 
Dolný Kubín : Oravské kultúrne stredisko, 2015.

Zborník vybraných záverečných prác akreditovaného vzdelávacieho kurzu zameraného na hudobnú 
a tanečnú folkloristiku. Príspevky disponujú hodnotnými údajmi a faktami a sú prierezom tém 
kalendárneho zvykoslovia. Z oravského regiónu zaujme zimné zvykoslovie z Nižnej, činnosť 
folklórnych skupín v Malatinej a piesňový materiál s notáciami malatinských piesní.

Hlasovať môžete na jednotlivých oddeleniach Oravskej knižnice Antona Habovštiaka
alebo na www.oravskakniznica.sk
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