
KOVÁČIK, Adam. Dezilúzia. Bratislava: Motýľ, 2019.

Poznáte ten pocit, keď ovplyvnený atmosférou, alkoholom, drogami a pýchou začínate mať pocit, 
že všetci naokolo sú zrazu akísi menší? Že na vás nikto nedočiahne a už nikdy to nebude inak? 
Daysona tento pocit dobehol a jeho život na Orave sa v okamihu ocitá v troskách. Aby unikol pred 
zodpovednosťou a spomienkami, odchádza zo Slovenska pracovať na Floridu do hotela tety Ruth. 
Je však ako hlodavec, ktorý sa neúspešne snaží uniknúť z neustále sa točiaceho kolesa... Kniha 
mladého oravského autora prináša príbeh o priateľstvách, nádeji, šťastí a nešťastí. O zradách, 
závisti, paranoji i pádoch. Drsné rozprávanie inšpirované skutočnými udalosťami. Aj takto môže 
u niekoho vyzerať realita bežných dní.

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

DEDINSKÁ, Eva. Snúbenec mojej sestry. Bratislava: Bestseler Book, 2019.

Keď sa pri jej dverách objaví neznámy muž, Ema ani netuší, ako tento okamih otrasie jej ustáleným, 
až nudným životom. Pekný, atraktívny a s nebezpečným pohľadom. Kombinácia, ktorá je v čase, 
keď ste si konečne urobili poriadok vo svojom živote, až smrteľná. Príchod Dominika však nie je 
náhoda. Hľadá Eminu sestru. Sestru, s ktorou sa Ema nevidela niekoľko rokov. Sestru, ktorá 
opustila ich rodinu a utiekla s mužom. S iným mužom... 
Najnovší román úspešnej autorky z Oravy Evy Dedinskej.

HUBA, Peter. Keď národ umieral II : Čas vzkriesenia. 
Martin: Matica slovenská v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka, 2019.

Oravský historik a spisovateľ napísal nový román, ktorý voľne nadväzuje na knihu Mudroňovci a Hala-
šovci a odohráva sa v období rokov 1914 – 1919. Po vypuknutí 1. svetovej vojny z trenčianskych kasární 
odchádzali vlaky plné vojakov na bojiská v Haliči. Tam skončila životná púť mnohých Slovákov. V Tur-
čianskom Sv. Martine v tých zložitých časoch zomierajú dve z vedúcich osobností pronárodného 
diania, najprv v roku 1914 Pavol Mudroň a o dva roky neskôr Svetozár Hurban Vajanský. Blížil sa 
koniec Rakúsko-Uhorska, 30. októbra sa Martinskou deklaráciou Slovensko prihlásilo k Českoslo-
venskej republike. V novom demokratickom štáte nadišiel aj čas na oživotvorenie Matice slovenskej.

Mladá slovenská poviedka 2019. Dolný Kubín: Oravské kultúrne stredisko, 2019.

Zborník prác z celoštátnej literárnej súťaže mladých autorov, ktorú organizuje Oravské kultúrne 
stredisko, rekapituluje a hodnotí jej 16. ročník a predstavuje súťažné práce žiakov a študentov 
základných, stredných a vysokých škôl a dospelých do 30 rokov, medzi ktorými sú aj súťažiaci 
z Oravy. Uverejnené texty sú doplnené ilustráciami oravských výtvarníkov.
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GANOBČÍKOVÁ, Pavla. Pod babcynom střechom... Pod babkinou strechou : monografia 
detských hier, piesní a veršovaniek z Oravského Veselého. 
Dolný Kubín: Oravské kultúrne stredisko, 2019.

Pod strechou, bývali vždy uložené či odložené veci, ktoré stratili svoj význam. Možno navždy 
a možno len dočasne. Podobné podstrešie majú aj niektorí ľudia. V nich odložené krásne a vzácne 
obrazy, slová i melódie tradičnej kultúry, ktoré by nemali upadnúť do zabudnutia. Počas autorkinej 
práce s deťmi sa jej podarilo zozbierať časť ľudovej slovesnosti medzi najstaršími obyvateľmi 
v rodnej obci Oravské Veselé a v tejto publikácii ju zaznamenať pre ďalšie pokolenia.

Hlasovať môžete na jednotlivých oddeleniach Oravskej knižnice Antona Habovštiaka
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BEŇUŠOVÁ, Elena – KULÁŠOVÁ, Erika. Na oravskom salaši : Szalaśnictwo orawskie. 
Dolný Kubín: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 2019.

Publikácia, vydaná ako súčasť mikroprojektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
PL-SK 2014-2020, predstavuje časť spoločného regionálneho kultúrneho dedičstva – salašníctvo, 
ktoré vychádzalo z histórie osídlenia na valašskom práve. Úvod patrí informáciám bádateľov 
z obdobia 18. – 19. storočia, v nasledujúcich častiach, ktoré sú spracované na základe terénneho 
výskumu, je opísaný kolobeh každodenných prác súvisiacich so spracovaním mliečnej produkcie 
a so životom na salaši. Záver patrí črpákom a dreveným formám určeným na výrobu oštiepkov. Tex-
ty sú doplnené fotografiami a na konci knihy sa nachádza katalóg črpákov.

DUDÁŠ, Ján. Slovník aktuálnych pojmov a výrokov. Bratislava: Ján Dudáš, 2019.

Autor knihy, vedec, vysokoškolský pedagóg a oravský rodák, uvádza, že vo svojom 
encyklopedickom diele prináša fakty absentujúce v učebniciach a v hlavnoprúdových médiách. 
Dielo je rozdelené do šiestich kapitol: slovník pojmov, všeobecné výroky, domáca politika, 
zahraničná politika, humanitné disciplíny, veda a náboženstvá. Pojmy sú zoradené abecedne, 
výroky skupinovo podľa obsahu a takmer všetky s uvedením informačného zdroja.

FLOREK, Matej – BEŇUŠOVÁ, Elena – FLOREKOVÁ, Iveta. 
Obec Krušetnica : kronika a zvykoslovie. Krušetnica: Obecný úrad, 2019.

Publikácia približuje históriu oravskej obce Krušetnica. Zameriava sa na dejiny obce od prvého 
osídlenia až po súčasnosť, jej obyvateľov a ich tradičný život a remeslá, zvyky a obyčaje, ľudový 
odev, školstvo, osvetovú činnosť, šport, náboženský život a významné osobnosti. Texty sú 
doplnené ilustračnými fotografiami.

FOGÁŠOVÁ, Angelika. Spomienky na Medzibrodie nad Oravou. 
Dolný Kubín: Tlačiareň Vrábeľ, 2019.

Publikácia prináša cenné svedectvo o nedávnej minulosti obce Medzibrodie nad Oravou. Dvadsať 
jej obyvateľov sa podelilo o spomienky na ľudí, ktorých poznali a udalosti, ktoré zažili, aby sa 
v takejto autentickej podobe zachovali pre budúce generácie. Pamätníci umierajú, na staré príbehy, 
čo rozprávali chlapi v krčmách a ženy pri páraní peria alebo priadkach, sa na dedinách postupne 
zabúda. Ale vďaka ochotným rozprávačom z Medzibrodia sa spomienky „zhmotnili“ a zostanú 
zapísané nielen v ich pamäti, ale aj na papieri.
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Kolektív autorov. Ľudia a poklady lužickej kultúry. Žilina: Považské múzeum, 2019.

Katalóg k výstave Ľudia a poklady lužickej kultúry - Severozápadné Slovensko na prelome 
bronzového a železného veku, ktorú zorganizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 
Považské múzeum a Slovenské národné múzeum, predstavuje jednu z najvýraznejších kapitol 
slovenských i oravských pravekých dejín.

Kolektív autorov. Premeny tradičného textilu. Dolný Kubín: Oravské kultúrne stredisko, 2019.

Zborník študijných textov pre učiteľov základných a stredných škôl venovaný kultúrnemu fenoménu 
- hornooravskému plátenníctvu a modrotlači. Autormi jednotlivých príspevkov sú lektori seminára 
pre učiteľov, ktorý sa uskutočnil v Námestove. Problematike tradičného spracovania textilu sa 
venovali v rámci širšieho kultúrno-spoločenského, historického a hospodárskeho kontextu.

Kolektív autorov. Žofia Bosniaková : veľká kniha o žene viery a lásky. 
Martin: Matica slovenská, 2019.

Trinásť autoriek a autorov v tejto knihe prináša doteraz najucelenejší a najplastickejší obraz ne-
všednej šľachtičnej, pohľady do jej súkromia, do búrlivých udalostí neľahkej doby protitureckých 
bojov i protihabsburských povstaní. Okrem unikátnych faktov, dokumentov a ilustrácií ponúka za-
myslenie nad pominuteľnosťou, nesmrteľnými hodnotami ľudského života a nad odkazom života 
Žofie Bosniakovej.

Kolektív autorov. Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III. 
Dolný Kubín; Bratislava : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v spolupráci s Pamiatkovým 
úradom Slovenskej republiky, 2019.

Zborník príspevkov z 2. a 3. ročníka konferencie archeológov pôsobiacich v oblasti stredného 
Slovenska, ktoré sa uskutočnili v Banskej Bystrici v r. 2017 a Oravskom Podzámku v r. 2018. 
Čitateľom prináša zaujímavé a podnetné informácie a zvýši ich poznanie o najstaršej histórii 
regiónu, ktorého súčasťou je aj Orava. 

Kolektív autorov. Zborník Oravského múzea XXXV. 
Dolný Kubín: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 2019.

Zborník prináša informácie o významných podujatiach Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v roku 
2018, kedy si pripomenulo 150. výročiu svojho vzniku. Toto významné jubileum ovplyvnilo všetky 
podujatia a aktivity organizované na národnej i medzinárodnej úrovni.
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OLEXÁK, Peter. Florián Tománek : život a pôsobenie katolíckeho kňaza, politika a publicistu. 
Ružomberok: Verbum, 2019.

Publikácia predstavuje jednu z kľúčových osobností, ktoré šírili myšlienky politického katolicizmu 
na Slovensku. Patril k zakladateľom Slovenskej ľudovej strany, s ktorou sa neskôr rozišiel, 
angažoval sa ako redaktor, bol duchovným zahraničných Slovákov a významné miesto mu patrí 
v dejinách slovenského Katolíckeho modernizmu – reformného prúdu, ktorý začiatkom 20. storočia 
vystúpil s požiadavkou modernizácie a demokratizácie cirkvi na Slovensku.

LÍŠKA, Miro S. Jude Orava. Dolný Kubín: Občianske združenie Homo Erectus, 2019.

Publikácia prináša informácie o osudoch oravskej židovskej komunity od prvých zmienok o jej 
usídlení, cez obdobie prvej Československej republiky až po jej rozpad, hrôzy nacizmu v druhej 
svetovej vojne a povojnový návrat tých, čo prežili do svojich domovov netušiac, čo ich tu čaká. 
Texty sú doplnené cennými dobovými fotografiami.

LÍŠKA, Miro S. SNP na Orave. Dolný Kubín: Občianske združenie Homo Erectus, 2019.

Autor v knihe spracoval autentické rozprávanie ľudí, ktorí Slovenské národné povstanie na Orave 
prežili a aktívne sa zapojili do boja proti fašizmu. Ide nielen o vojenských hodnostárov, ale aj 
obyčajných ľudí, ktorí neváhali nasadiť vlastné životy a životy svojich blízkych v zápase o mierovú 
budúcnosť. Cieľom autora nebolo ponúknuť komplexný výklad o SNP, ale doplniť existujúce 
publikácie o tejto výnimočnej kapitole slovenských dejín.

ZGÚTOVÁ, Lenka – PINTEKOVÁ, Gabriela – ULLMANNOVÁ, Daša. 
100 rokov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. 
Dolný Kubín: Gymnázium P. O. Hviezdoslava, 2019.

Publikácia vydaná pri príležitosti sto rokov existencie významnej vzdelávacej inštitúcie mesta 
Dolný Kubín i celého regiónu. Prináša históriu školy na pozadí československých a slovenských 
dejín, premeny jej názvov i jej priestorov, výchovno-vzdelávací proces na škole, pedagógov 
i študentov, záujmovú a mimoškolskú činnosť, a tiež súčasnosť školy písanú reformami a zme-
nami. Texty sú doplnené množstvom fotografií a v závere sú zobrazené vybrané maturitné tablá. 
Zostavovateľky knihy poukazujú na to, aké dôležité je pripomínať si učiteľov i študentov, vážiť si 
ich a nadviazať na tradície a dobré meno školy, o ktoré sa po celé desaťročia usilovali.
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Peter Olexák

FLORIÁN TOMÁNEK

ŽIVOT A PÔSOBENIE 
KATOLÍCKEHO KŇAZA, 
POLITIKA A PUBLICISTU
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