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1. BLAHA, Jozef. Spomienky a životné vyznania. Nová Baňa : Jozef Blaha, 2010.
Kniha osobných spomienok oravského rodáka Jozefa Blaha predstavuje celý rad autentických
postáv, s ktorými sa autor stretol počas svojho života na Orave, vlastných zážitkov z časov
minulých a opisov regionálneho ľudového zvykoslovia.

2. HUBA, Peter. Povesti z Oravy II. Dolný Kubín : Mgr. Janka Hubová, 2010.
Nová zbierka regionálnych povestí, ktoré autor zozbieral počas svojich výskumov a následne upravil.
Kniha prináša 15 povestí z miest a dedín celej Oravy. Čitateľ tu nájde povesti o pánoch Oravského
hradu Thurzovcoch,, povesti o Dolnom Kubíne, Istebnom, Pucove, Podbieli, Veličnej, Zázrivej,
Tvrdošíne, Námestove, Ústí, ale aj o čertovi, čo rád čítal knihy.

3. HVIEZDOSLAV, Pavol Országh – KÁLLAY, Karol. Smrť Kriváňa. Bratislava :
Slovart, 2010.
Kniha nádherných fotografií známeho slovenského fotografa Karola Kállaya inšpirovaných
básňou P. O. Hviezdoslava. Slovami jej autora: „Keď som v r. 1961 fotografoval na Orave,
teta Elenka Hegerová mi darovala útlu knihu s jedinou Hviezdoslavovou básňou Smrť
Kriváňa. Očarila ma a celé roky som sa ju sporadicky pokúšal fotografovať. Keď som ju
konečne dokončil, zistil som, že som na nej pracoval 49 rokov. Asi som to skôr urobiť
nevedel. Kriváň je totiž ako krásna žena, nikdy jej nemáte dosť!“

4. KOVALČÍKOVÁ, Zuzana. Naše malé slniečko. Klin : Zuzana Kovalčíková, 2010.
Druhá zbierka básní ťažko zdravotne postihnutej autorky, ktorá napriek tomu, že svet okolo seba nemôže vnímať zrakom, dokáže ho veľmi citlivo vnímať srdcom. Básne a texty piesní, ktoré poetka
ponúka čitateľom sú o jej dvoch malých dcérkach, ale aj iných ľuďoch v jej živote.

5. Kto ma czas - Kto má čas. Limanowa : Mestská verejná knižnica, 2010.
Spoločná publikácia dvoch literárnych klubov, ktoré pôsobia pri dvoch partnerských knižniciach
z dvoch partnerských miest, Dolného Kubína a Limanowej – Limanowského literárneho klubu
a literárneho klubu Fontána. Zastúpení sú prozaici i básnici z oboch miest a z Dolného Kubína
aj literáti, ktorí nie sú členmi klubu Fontána (Iveta Babničová, Ivan Dauda, Žaneta Dobijová,
Milan Gonda, Peter Huba, Tatiana Karkošková, Matej Kohár, Jaroslava Kulinová, Stanislav
Markovič, Blažena Mikšíková, Lýdia Kovalíková – Ostrowska, Tatiana Rešová, Otília Štepitová,
Ondrej Štyrák, Tomáš Toček, Viera Turzová).
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6. KURJAKOVÁ, Eva. Povesti spod Pilska. Zubrohlava : OZ ZUBOR, 2010.
Kniha povestí a príbehov z najsevernejšieho kúta Slovenska, Bielej Oravy. Autorka ju venovala
svojim rodákom doma i vo svete ako pamiatku na život, zvyky a obyčaje predkov, ktoré ostali
v povestiach zachované. Texty dopĺňajú zaujímavé ilustrácie žiakov ZŠ Bielej Oravy.

7. MARKOVIČ, Stanislav. Poviedky. Dolný Kubín : Art AIR Center, 2010.
Dolnokubínsky pedagóg, výtvarník, publicista a aforista sa tentoraz predstavuje ako autor 11
poviedok, reflektujúcich život súčasnej spoločnosti, ale aj spomínajúcich na staré časy
a profesionálnu pedagogickú dráhu autora.

8. MIKŠÍKOVÁ, Blažena. Rozprávkové šarkany – Bajkowe latawce.
Dolný Kubín : Oravská knižnica A. Habovštiaka, 2010.
Renomovaná autorka kníh pre deti si za hrdinov svojej novej knihy vybrala dvoch šarkanov,
ktorí uleteli svojim deťom. Na svojej púti po svete spoznávajú nových kamarátov a zažívajú
plno nevšedných príhod. Knihu ilustrovala Edita Kubičková, výtvarníčka z Dolného Kubína.

9. JANOTÍKOVÁ, Mária. Mladá slovenská poviedka 2010. Dolný Kubín : Oravské
kultúrne stredisko, 2010.
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, stredných a vysokých škôl.

10. ŠTEPITA, Ján. Poviedky neskorého leta. Martin : Matica slovenská, 2010.
Knižný debut známeho oravského prozaika, autora rozhlasových hier, fejtónov, glos, komentárov
a nositeľa viacerých literárnych ocenení, ponúka čitateľom poviedky plné typického humoru, irónie až uštipačnosti, ale aj smutných obrazov a zrelých myšlienok. Podľa rozsahu ich autor rozdelil na Mini, Mezo, Mezomax, Maxi a Supermaxi.
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1. BALÁKOVÁ, Valéria. Ozveny spod Babej hory. Dolný Kubín : Oravské kultúrne
stredisko, 2010.
Monografia sa zameriava na ľudovú piesňovú kultúru obce. Jej zostavovateľka sa aktívne
venuje folklóru a jej snahou je uchovať kultúrne dedičstvo rodnej obce a vychovávať aj
súčasné deti k láske a hrdosti na tradičnú kultúru. Pri tvorbe programov pre detský folklórny
súbor navštívila mnoho pamätníkov, zapísala zvyky a piesne a v tejto publikácii im dala tlačenú
podobu.

2. BENČÍK, Emil. Králi ducha. Bratislava : Eben-Libellus, 2010.
Rozprávanie o dramatických chvíľach - „čiernych dňoch“ v živote troch slovenských „kráľov
ducha“ – Janka Kráľa, Svetozára Hurbana Vajanského a Pavla Országha Hviezdoslava. P. O.
Hviezdoslavovi je venovaná časť Posledný žalm – posledný deň života básnika a jeho účtovanie
so životom. Kniha vyšla aj v elektronickej podobe.

3. CABADAJ, Peter. Martin Kukučín – spisovateľ, humanista, svetobežník.
Martin : Slovenská národná knižnica, 2010.
Katalóg k medzinárodnej výstave realizovanej pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľa
a lekára, oravského rodáka M. Kukučína.

4. ČAJKA, Michal. Dolná Lehota – Bývalá obec a jej obyvatelia. Oravský
Podzámok : Obecný úrad, 2010.
V publikácii zostavovateľ približuje históriu v minulosti samostatnej obce, dnes súčasti
Oravského Podzámku. Zameriava sa nielen na dejiny obce, jej obyvateľov a ich tradičný
život a remeslá, ale aj prírodné pomery, zaujímavé pamiatky, chotárne názvy, priezviská
obyvateľov. Texty sú doplnené ilustráciami a množstvom dobových fotografií.

5. ČIČ, Milan. Štátoprávne postavenie Slovenska (v súvislostiach dneška).
Martin : Matica slovenská, 2010.
Publikácia, ktorá je spätá s Oravou osobou jej autora, ale tematicky zameraná na celé územie
Slovenska. Autor sa v nej zaoberá dejinami slovenskej štátnosti a ústavnosti.
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6. GALVOŇ, Jozef . Monografia obce Hladovka. Hladovka : Obecný úrad, 2010.
Monografia zaoberajúca sa históriou obce Hladovka od prvej písomnej zmienky v r. 1597 až do
roku 2010. Zostavovateľ prezentuje dejiny obce v kontexte spoločenskej situácie na Orave.
Zameriava sa na historický vývin obce, heraldiku, nárečie, prírodné pomery, farnosť, školstvo
a kultúru.

7. GBÚR, Ján. KUKUČÍN PLANÉTA 2344. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2010.
Informačná publikácia vydaná pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľa M. Kukučína
chronologicky prezentuje fakty o živote spisovateľa a jeho tvorbe, doplnené ilustračnými fotografiami.
Je nazvaná podľa planétky, presnejšie asteroidu v hlavnom páse asteroidov medzi Marsom
a Jupiterom, ktorý objavil a pomenoval slovenský astronóm Milan Antal 5.10.1986.

8. HABOVŠTIAK, Jozef.
Bratislava : LÚČ, 2010.

Verný Cirkvi a národu – ThDr. Michal Mrkva.

Životný príbeh človeka, kňaza, ktorý pre svoju vieru a poslanie odvážne znášal útrapy väznenia
počas totality. Jeho duchovné pôsobenie bolo späté s obcami Krivá, Hruštín, Veličná, Žaškov,
Istebné, Bziny, Mokraď, Kňažia.

9. Historické krovy v regióne Oravy a Kysúc. Kysucké Nové Mesto : Miroslav
Gibala, 2010.
Odborná publikácia vydaná pre Žilinskú univerzitu je zameraná na sakrálnu architektúru v regiónoch
Orava a Kysuce. Súčasťou publikácie je DVD.

10. KRÁĽ, Jozef. Personálna monografia. Dolný Kubín : Jozef Kráľ, 2010.
Autorská monografia predstavuje pedagóga, hudobníka a spisovateľa pre deti a mládež, Jozefa
Kráľa. Dokumentuje jeho štúdium, profesionálnu kariéru a literárnu i hudobnú tvorbu pre deti.
Faktografické údaje sú doplnené ukážkami z tvorby, fotografiami a mnohými oceneniami autora,
ktoré získal za svoju prácu.
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11. KURJAKOVÁ, Eva. Viac ako sto. Námestovo : Štúdio F – František Teťák, 2010.
Publikácia mapujúca viac ako storočnú históriu ochotnícke divadlo v Zubrohlave prostredníctvom jeho osobností, predstavení a množstva dokumentačných fotografií.

12. ĽUPTÁKOVÁ, Eva. Štefan Siváň – rezbár z Oravy. Dolný Kubín : Oravská
galéria, 2010.
Katalóg vydaný pri príležitosti otvorenia stálej expozície venovanej známemu
oravskému insitnému umelcovi, rezbárovi Štefanovi Siváňovi, zostavila jej kurátorka
a autorka koncepcie expozície. Všetky diela vystavené v expozícii pochádzajú
z vlastných zbierok Oravskej galérie.

13. MAJERIKOVÁ, Milica. Nepokojná hranica. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku,
2010.
Zborník zostavený z príspevkov medzinárodnej slovensko-poľskej vedeckej konferencie
„Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1937-1947“. Ide o štúdie slovenských a poľských historikov
a iných odborníkov zaoberajúcich sa problematikou slovensko-poľského pohraničia v r. 1938, 1939
a 1945, kedy sa posúvala hranica oboch štátov rôznym spôsobom v prospech jedného alebo
druhého štátu.

14. MARETTOVÁ, Stanislava. Remeslo má zlaté dno. Dolný Kubín : Oravské
kultúrne stredisko, 2010.
Katalóg ľudových tvorcov z Oravy a Moravy predstavuje ľudových remeselníkov z oboch regiónov,
ktorí sa zaoberajú prácou s drevom, kameňom, textilom, kovom a drôtom, pernikárstvom, keramikou,
zhotovovaním kraslíc a obuvou.

15. MAŤOVČÍK, Augustín. Biografický lexikon dejateľov Oravy. Námestovo : Štúdio F –
František Teťák, 2010.
Komplexne spracovaný slovník, obsahujúci životopisy nežijúcich regionálnych osobností
v abecednom usporiadaní hesiel. Lexikón predstavuje verejne činné osobnosti od najstarších čias
do súčasnosti (cca 700 hesiel). Mnohé z nich sa preslávili v literárnom, vedeckom a národnom
dianí aj za hranicami regiónu.
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16. RUSNÁK, Martin – KOLLÁR, Daniel. Orava na starých pohľadniciach. Bratislava :
DAJAMA, 2010.
Kniha predstavuje obraz regiónu tak, ako ho zachytili viacerí fotografi a vydavatelia pohľadníc. Súbor obsahuje 170 starých pohľadníc zoradených geograficky od juhu na sever a rozčlenených do základných kapitol
Dolná Orava, Horná Orava a Biela Orava, ktorým predchádzajú všeobecné kapitoly o prírode, histórii, obyvateľstve, sídlach a národopise Oravy. Texty k jednotlivým obciam a mestám sú obohatené o rôzne zaujímavosti, ktoré lepšie priblížia región v prvej polovici 20. storočia.

17. Transgraniczny dialog kulturowy w obiektywie – Cezhraničný kultúrny dialóg
objektívom. Limanowa : Mestská verejná knižnica, 2010.
Publikácia predstavuje fotografov, ktorí sa zúčastnili medzinárodnej poľsko-slovenskej
fotosúťaže, zorganizovanej Mestskou verejnou knižnicou v Limanowej. Jej obsah tvorí výber
z najzaujímavejších fotografií, ktoré zaujali porotu a boli prezentované na výstavách
v Limanowej a Dolnom Kubíne. Medzi autormi majú svoje zastúpenie aj fotografi z Oravy.

18. ŽABENSKÁ, Oľga. Vianočné koledy a betlehemské hry na Slovensku
a v Poľsku. Dolný Kubín : Oravské kultúrne centrum, 2010.
Monografia výročného vianočného zvykoslovia, teda tradičných ľudových piesní, vinšov a hier, je
vyústením niekoľkoročného záujmu Oravského kultúrneho strediska o mapovanie a scénické
uvádzanie vianočných zvykov. Zámerom autorov nebolo komplexné spracovanie folklórneho
materiálu, ale prezentovanie bohatstva vianočnej ľudovej slovesnosti na území Oravy a poľského
pohraničia.

