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ŠTÚROVÁ, Anna. Spomienky na babku z Liesku
[Dolný Kubín] : Anna Štúrová, 2022

Pani Anna Štúrová už piaty krát vydáva knihu Spomienky na babku z Liesku, ktorú
publikovala pri príležitosti 140. výročia narodenia a 55. výročia Márie Dreveňákovej
(1878-1962). Mária Dreveňáková pochádzala z obce Liesek, kde pôsobila ako babica 
a ľudová lekárka. Autorka v piatom vydaní knihu rozšírila o ďalšie spomienky ľudí.

Toto je môj coming out
Jihlava : Adolescent, 2022

Toto je môj coming out. Antológia queer poézie? Otázka dvoch českých editorov Aleša
Kauera a Atrina Matuštíka, ktorí knihou reagujú na manifest vraha dvoch queer ľudí pred
bratislavským klubom Tepláreň. Oľga Gluštíková do antológie prispela básňou .spolubytie.
V knihe je ilustrácia Andreja Dúbravského. 

CHOVAN, Branislav. Na starej Orave
Bratislava : TelMi, 2022

Spisovateľ a historik Branislav Chovan je autor netradičných textov. O Orave napísal, že
vraj bola vždy tak trochu iná. Po lesoch sa potulovali iné zvieratá, zbojníci zabíjali podľa
inej taktiky, ľudia sa tu presúvali viac po vode ako po súši, no a v krčmách sa pilo tiež inak
– po oravsky. História sa často uberala iným smerom. Píše autor v knižke, ktorá rozpráva
príbeh Oravy vážne, ale aj menej vážne.

LOFAJOVÁ, Eva. Pod krídlom Serafa
Dolný Kubín : Capreolus, 2022

Autorka Eva Lofajová sa v knihe Pod krídlom Serafa inšpirovala skutočnými životnými
príbehmi. Cez jej spomienky spoznávame Oravu trochu inak, trochu súkromnejšie. 
V sedemnástich poviedkach zachytila život bežného človeka so všetkými starosťami –
radosťami. Text je doplnený ilustráciami od Andrey Némethovej.
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ŠTELBASKÁ, Zuzana. Záchranná stanica: Medveď Mišo
Bratislava : Albatros, 2022

Zuzana Štelbaská je autorkou detských kníh a z jej pera vyšli aj príbehy inšpirované zo
Záchrannej stanice v Zázrivej. Hlavná hrdinka je Lulu, ktorá prežíva dobrodružný príbeh 
s medvieďatkom Mišom. Knižka obsahuje ilustrácie od Lucie Zednikovičovej a je doplnená
aj skutočným príbehom medveďov Máše, Filipa a Mateja zo stanice. V závere knihy si
prečítate zaujímavé fakty o medveďoch.

ŠTELBASKÁ, Zuzana. Záchranná stanica: Rys Leo
Bratislava : Albatros, 2022

Zuzana Štelbaská je autorkou detských kníh a z jej pera vyšli aj príbehy inšpirované zo
Záchrannej stanice v Zázrivej. Hlavná hrdinka je Lulu, ktorá prežíva nevšedný príbeh 
s rysom Leom. Knižka obsahuje ilustrácie od Lucie Zednikovičovej a je doplnená aj
skutočným príbehom rysice Ley zo stanice. V závere knihy si prečítate zaujímavé fakty 
o rysoch.

KOVÁČIK, Adam. Nemé hlasy
Dolný Kubín : Adam Kováčik, 2022

Nemé hlasy sú príbehom muža, ktorý sa vracia do svojej rodnej dediny po tom, čo jeho
dedo, horár, záhadne zmizne na Babej hore. Tomáš v malej piecke nachádza obhorený
pracovný denník, v ktorom si dedo zapisoval pracovné úkony, no okrem nich odrazu 
v strede denníka natrafí na kresbu lesa s postavou ženy, ktorá má na hlave nasadenú
lebku jeleňa bez parožia. Kniha Nemé hlasy je mysteriózny triler, ktorý v človeku vyvolá
napätie a prežije s knihou nevšedný mrazivý zážitok. 

LAUČEK, Anton. Misionár Ján
Nitra : Spoločnosť Božieho Slova, 2022

Autor beletrizovanou formou píše o živote oravského misionára Jána Hudeca, ktorý bol na
misiách na ostrove Flores, Indonézia. V knihe popisuje jeho dramatické osudy od štúdií 
v Ríme cez jeho misijnú činnosť, ale aj život na rodnej Orave. Publikácia je doplnená
dobovými fotografiami z rodinného archívu Jána Hudeca.
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URBAN, Milo, dedičia. Zelená krv (Spomienky hájnikovho syna)
Námestovo : Tlačiareň Kubík, 2022

Tretie doplnené vydanie Zelená krv (spomienky hájnikovho syna), v ktorom spomína na
svoje pestré detstvo v hájovni pod Babou horou, ale aj na ťažké roky počas štúdia. 
V literárnej pozostalosti jeho syn natrafil na hnedú obálku a po jej rozbalení zistil, že
obsahuje prvé vydanie Zelenej krvi. V knihe boli vložené listy s doplňujúcim textom, ktorý
je zapracovaný v tomto vydaní. Kniha je plná spomienok, ktoré ešte vyplávali z hlbín
minulosti.
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Mladá slovenská poviedka 2022
Dolný Kubín: Oravské kultúrne stredisko, 2022

Mladá slovenská popviedka je zborník prác z celoštátnej literárnej súťaže mladých
autorov. Tiež je jednou z vrcholných súťaží v oblasti literárnej tvorby na Slovensku.
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže je Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.
Spoluorganizátorom je Spolok slovenských spisovateľov v Bratislave, Slovenský literárny
ústav Matice Slovenskej v Martine, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom
Kubíne. 

HUBA, Peter. Priehrada II
Námestovo : Tlačiareň Kubík, 2022

Kniha Priehrada II priamo nadväzuje na I. diel, ktorý sa odohráva počas prvej svetovej
vojny. V druhej časti autor beletrizovanou formou odkrýva príbehy ľudí, ktorí sa podieľali
na výstavbe Oravskej priehrady. Ocitáme sa na stavenisku nového vodného diela v Ústí 
a dej vrcholí jeho otvorením v roku 1953. Románový príbeh je pretkávaný faktografickými
údajmi.
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HARSÁNYI, Ladislav a ČERNÁK, Tomáš. Ivan Chodák
Bratislava : ŠK Slovan Bratislava Futbal, 2022

MUDr. Ivan Chodák (* 1914 – † 1994), rodák z Dolného Kubína, kde začínal s futbalom,
patril medzi najvšestrannejších, najlepších a najpopulárnejších športovcov v tridsiatych 
a štyridsiatych rokoch 20. storočia na Slovensku. Hral futbal i hokej na najvyššej úrovni,
veľmi dobré výsledky dosahoval aj v lyžovaní a ľahkej atletike (najmä bežecké disciplíny).
Väčšinu futbalovej kariéry prežil v I. ČSŠK, respektíve ŠK Bratislava (1935 - 1946), kde bol
kapitánom mužstva a získal s ním štyri tituly majstrov Slovenska. Publikácia je o živote
Ivana Chodáka, pričom obsahuje bohatý fotografický materiál.

LÍŠKA, Miro S. Rytieri oravského srdca
Dolný Kubín : OZ Homo erectus, 2022

Publikácia približuje históriu viac ako 140 ročného pôsobenia Červeného kríža na Orave.
Prostredníctvom tejto organizácie čítame aj históriu nášho regiónu. Tiež poznávame
nepozaných členov ČK, ktorí pomáhajú zachraňovať životy ľudí. Jedným z cieľov tejto
knižky je, aby sme sa s nimi zoznámili. Autor publikáciu obohatil zaujímavými
fotografiami, štatistickými údajmi.

HUBA, Peter. Kubínska hoľa
Námestovo : Talčiareň Kubík, 2022

V publikácii Kubínska hoľa autor zachytáva jej postupný rozvoj po 2. svetovej vojne. 
V roku 1947 sa začala výstavba prvej turistickej chaty, ktorá však po piatich rokoch
zhorela. V knihe sa dočítame rôzne zaujímavé informácie, napríklad aj o snehovom
nešťastí, kedy lavína strhla 53 lyžiarov a 6 z nich neprežili. Kniha tiež mapuje rôzne
športové podujatia a obsahuje zaujímavé fotografie.

OLEXÁK, Peter. Stručná história vzťahov cirkvi a štátu
[Ružomberok] : Society for Human Studies, 2022

Publikácia na 350 stranách chronologicky mapuje dvetisíc rokov súžitia cirkvi a štátu, teda
duchovnej a svetskej paternity v spoločnosti. Ide pritom o dejiny súhier i nenávistí,
hľadaní i odmietaní, obdivov i opovrhnutí, vzostupov i pádov. Obidve autority rozumeli,
čo je to majetok, politika, právo, myšlienka, ideál či investitúra a akú majú moc. Ale
rozlične ich chápali cirkevní otcovia, pápeži, patriarchovia, biskupi, mnísi, laici, svätci,
cisári a králi, ale aj Biblia. Vznikli jedinečné hodnoty myslenia, literatúry, architektúry,
umenia, kresťanskej a európskej identity. Historik Peter Olexák touto prácou tak odborne
a komplexne prispieva k dialógu, o ktorom sám píše.
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KOLEKTÍV AUTOROV. Veličná v spomienkach a obrazoch
Veličná : Obec Veličná, 2022

Útla knižočka ukrýva vo svojom vnútri príbehy a spomienky ľudí, ktorých navonok spája
jediná vec – rodná obec. Zámerom autorov bolo zachytiť pamäte najstarších obyvateľov 
a rodákov Veličnej, aby neupadli do zabudnutia. Sú čítavé  a zrozumiteľné rovnako pre
dospelého i mladšieho čitateľa. Rozprávajú o každodenných radostiach i starostiach, 
o milých maličkostiach. Dokopy však vytvorili úžasný, autentický obraz života Veličňanov 
v prvej polovici 20. storočia.

KOLEKTÍV AUTOROV. Oravská Lesná
Oravská Lesná : Obec Oravská Lesná, 2022

Oravská Lesná je najmladšou obcou na Orave. Náročné prírodné pomery určovali spôsob
a úroveň života ľudí. Monografia zachytáva vznik obce a historické udalosti od roku 1731
až po súčasnosť. Okrem histórie sa zameriava aj na prírodné pomery, jej obyvateľov a ich
tradičný život, remeslá, kalendárne a rodinné zvyky, tradičný odev a nárečia. V závere
knihy je obrazová príloha obsahujúca historické a súčasné fotografie.

ČAJKA, Michal (ed.). Párnica a jej obyvatelia
Párnica : Obec Párnica, 2022

Publikácia, ktorá opisuje dávnu i nedávnu minulosť obce vychádza pri príležitosti 600.
výročia prvej písomnej zmienky v roku 1420. Prečítajte si o zvykoch a obyčajoch, ktoré 
v súčasnosti už len doznievajú, o prírodných pomeroch, chotárnych názvoch, erboch, ale
aj o súčasných symboloch obce. Pripomína tiež udalosti zo života Párničanov, na ktoré si
mnohí ešte pamätajú. Monografiu dotvára bohatý fotografický materiál.

ČAJKA, Michal (ed.). Vaňovka. Bývalá obec a jej obyvatelia
Hruštín : Obecný úrad v Hruštíne, 2022

Monografia obce Vaňovka je prvá publikácia od jej vzniku okolo roku 1600. Z jej
historického vývoja vieme, že bola súčasťou osídľovania Oravy a jej obyvatelia sa podieľali
na zveľadovaní oravského regiónu. Zachytáva najdôležitejšie momenty histórie
samostatnej obce od najstarších dejín až do roku 1975. Po tomto roku sa Vaňovaka stala
súčasťou obce Hruštín a tvorí jej miestnu časť.

KURJAKOVÁ Eva - GRAŇÁK, Marek. Farský kostol svätých Petra a Pavla v Zubrohlave
Námestovo : Tlačiareň Kubík, 2022

Každá farnosť má svoje dejiny, ktoré sú ovplyvňované rôznymi spoločenskými zmenami.
Publikácia dokumentuje históriu zubrohlavského kostola a farnosti v dejinných
súvislostiach a svedectvách o národných a kultúrunych pamiatkach, ktoré patria farnosti.
Autori na základe svojho výskumu napísali zaujímavú publikáciu, ktorou zdokumentovali
a zachovali časť histórie Zubrohlavy. Kniha je obohatená krásnymi fotografiami.
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ŠIMKO, Peter. Košicko-bohumínska železnica. Veľká kniha o oceľovej tepne severného Slovenska 
Považská Bystrica : Považské múzeum, 2022

Publikácia bola vydaná pri príležitosti 150. výročia Košicko-bohumínskej železnice.
Spracovalo ju 8 autorov pod vedením Petra Šimka – historika dopravy Považského múzea.
Kniha sa skladá z troch častí. Prvá dokumentuje vývoj od výstavby železnice po vznik
Československej republiky, druhá je historickou prechádzkou po trati od Čadce po Košice
a posledná predstavuje súčasné zábery dôležitých miest niekdajšej železnice. Množstvom
nových informácií a bohatým obrazovým materiálom zaujme nielen odbornú, ale aj širokú
verejnosť. Kniha podáva zaujímavé poznatky z regiónov nevynímajúc Oravu. 

Oravská galéria. Michal Černušák. Globall
Dolný Kubín : Oravská galéria, 2022

Oravská galéria v Dolnom Kubíne prezentuje retrospektívnu výstavu Michala Černušáka,
ktorý je považovaný za poprednú osobnosť súčasnej slovenskej výtvarnej scény. Výber diel
prezentovaný vo Veľkej výstavnej sieni Župného domu v Oravskej galérii je jedinečnou
príležitosťou vidieť maľby autora. Publikácia však archivuje jeho výnimočnú prácu a talent.

BÁRTA, Vladimír a kolektív. Roháče. Pod Roháčmi žijeme
Dolný Kubín : AB ART press, 2022

Roháče, najzápadnejšia časť Západných Tatier sú súčasťou Tatranského národného parku.
Patria k najatraktívnejším turistickým lokalitám na Slovensku. Turista tu nájde všetko -
mohutné skalnaté vrcholy, ostré bralá, hlboké lesy, vodopády alebo plesá, malebné doliny
kontra vysoké štíty. Toto nádherné pohorie je stále zaujímavé a fotografické. Publikácia
nám ponúka nové pohľady pričom mapuje aj kultúrny život v horách. Obsahuje 195
fotografií a je doplnená textami v slovenskom, anglickom a poľskom jazyku.

KOLEKTÍV AUTOROV. Západné Tatry. Veľká kniha o Tatrách Oravy a Liptova
Martin : Matica slovenská, 2022

Kolektívne dielo jedenástich autorov vydáva Žilinský samosprávny kraj v spolupráci 
s Maticou slovenskou. Kniha na 180 stranách prezentuje predovšetkým prírodné bohatsvo
majestátnych Tatier, ale aj architektúru, poľovníctvo, baníctvo či ovčiarstvo a výtvarné
umenie viažúce sa k Tatrám. Územie pod Tatrami neponúka len ľudové umenie, ale aj
írečitý slovenský folklór. Publikácia na vysokej úrovni prezentuje krásu oravského regiónu.
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