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Americké poznámky 

Tvorba kysuckého spisovateľa Jaroslava Klusa je rôznorodá. Okrem 

divadelných hier, básnických zbierok a poviedok sa zaoberá aj 

prekladateľskou činnosťou. Najnovším prekladateľským počinom 

autora je preklad známeho diela Americké poznámky od anglického 

spisovateľa Charlesa Dickensa. V diele autor kritickým pohľadom 

hodnotí nedostatky amerických pomerov v dobe pred občianskou 

vojnou a citlivo vystihuje, kde a ako je americký život pokrivený. 

Titul vychádza v slovenčine po prvýkrát a je určený širokej 

čitateľskej verejnosti. Knihu vydalo vydavateľstvo Spolku 

slovenských spisovateľov a jeho vydanie podporil Fond na podporu 

umenia. 

Beletria 

 

 

Ľavicová kaviareň 

Hlavnými postavami knihy, ktorú napísal známy spisovateľ 

Miloš Jesenský, sú ľavičiari, sociálni demokrati či socialisti. V 

knihe prezentuje známe osobnosti - od Charlieho Chaplina a 

Georga Bernarda Shawa cez Jaroslava Haška a Zygmunda 

Baumana až po Karla Marxa a Woodyho Guthrieho 

prostredníctvom mnohých zabudnutých a neznámych faktov, či 

útržkov z ich bohatého života. Publikácia je antológiou 

autorových príspevkov, ktoré píše pre internetový portál i-

Hodnoty od roku 2017. Výber 32 textov približuje čitateľom 

známe i menej známe stránky svetovej histórie, angažovaných 

umelcov, mysliteľov a štátnikov predovšetkým z ľavej časti 

politického spektra. Tematicky v nej dominujú námety sociálnej 

spravodlivosti, histórie práce a pracujúcich, socioekonomické 

úvahy či uplatňovanie ľudských práv a slobôd. Knihu vydalo OZ 

Spoločnými silami. 

Beletria 

 

 

Ako umelci vidia svet 

Spoluautorkou knihy Ako umelci vidia svet je kysucká rodáčka 

Katarína Kosanová. V interaktívnej knihe Galé a Ria pozývajú 

všetky tvorivé duše spoznávať diela slávnych slovenských 

výtvarníkov. Pridáva sa k nim chameleón Leon,  ktorým 

čitateľov presvedčia, že aj umenie je hra. Kniha ponúka nielen 

obrazy na premýšľanie, ale aj texty a úlohy na poučenie a 

zábavu. Deti sa v nej dozvedia čo všetko môže byť výtvarným 

umením, na aké svetoznáme obrazy sa diela podobajú a 

zoznámia sa aj so zaujímavými výtvarnými technikami. Knihu 

vydalo vydavateľstvo Slovart. 

Odborná literatúra 



Základná škola M. R. Štefánika v Čadci. 40. výročie školy 

Základná škola Čadca - M. R. Štefánika bola slávnostne 

otvorená 3.9.1979 ako tretia plnoorganizovaná škola v 

meste. Jej vybudovanie si vyžiadal rozvoj okresného 

mesta Čadca a s tým súvisiaca výstavba nového sídliska 

na Žarci. 40. výročie svojho vzniku si škola moderného 

pavilónového typu pripomenula aj vydaním kalendára, 

ktorý prezentuje nielen výchovno-vzdelávacie aktivity 

školy, ale obsahuje aj informácie z histórie i súčasnosti 

školy. Jednotlivé mesiace roka sú sprevádzané 

fotografiami, ktoré pripomínajú pedagógom, žiakom 

i priateľom školy najdôležitejšie, či najkrajšie okamihy 

z histórie a činnosti školy. Kalendár vydalo 

vydavateľstvo Magma. 

Odborná literatúra 


