NÁUČNÁ LITERATÚRA
JURÍK, Ľuboš, ŠUHAJDA, Dodo. Slovenský bigbít.
Bratislava : Slovart, 2008. 390 s.
Kniha je obrazom bítovej scény na Slovensku, respektíve v bývalom Československu
koncom päťdesiatych a v šesťdesiatych rokoch 20. storočia.
MURÍN, Gustáv. Mafia v Bratislave. 1989-1999. Dekáda zločinu a trestu.
Bratislava : Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2008. 175 s.
Kniha z oblasti kriminálnej histórie bratislavského podsvetia.
NAUMANN, F. Umění diplomatického jednání.
Praha : Portál, 2008. 199 s.
Pravidlá diplomatického rokovania pomôžu každému, kto sa snaží o zlepšenie
svojich komunikačných zručností.
Posilňovňa mysle.
Bratislava: Ikar, 2008. 303 s.
Kniha aplikovanej psychológie so stovkami praktických tipov a techník, ktoré
odstraňujú stereotypy myslenia a správania a zefektívňujú život jednotlivca.
STOKES, Niall. Jak vznikaly písně U2.
Praha : Svojtka & Co, 2008. 272 s.
Prvá kniha skúmajúca pozadie a zdroj inšpirácii Rock’n‘Rollovej kapely U2.

DETSKÁ LITERATÚRA
DALE, Jenny. Budeme kamaráti?
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2008. 63 s.
(Dvojjazyčné príbehy).
Dvojjazyčné príbehy (slovenčina, angličtina) o zvieratách, lišiačikovi Riškovi
a mačičke Driapke, určené deťom na zdokonaľovanie v angličtine.
JEFFRIEOVÁ, Sally. Kniha pre správne baby. Buď hviezda vždy a všade.
Bratislava : Fragment, 2008. 127 s.
Pestrá kniha pre dievčatá, ktorá radí ako sa zachovať v bežných životných
situáciách, ako dbať o svoju psychiku i o svoje telo.
ORAM, Hiawyn. Denník kocúra Atramenta. Moja lenivá čarodejnica zakladá
dievčenskú kapelu.
Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2008. 93 s.
Kocúr Atrament prežíva so svojou lenivou čarodejnicou Hagou Agou ďalší vtipný
príbeh: jej účinkovanie v kapele.
WILKES, Angela. Prvá kniha pre šikovné ruky.
Bratislava : Slovart, 2008. 48 s.
Kniha obsahuje zábavné a jednoduché návody, podľa ktorých si deti môžu vyrobiť
úžasné výrobky od nádob z papiera až po super ozdoby.

BELETRIA
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa. Rozbité šťastie.
Bratislava : Ikar, 2008. 424 s.
Ďalší román najúspešnejšej slovenskej spisovateľky: príbeh manželskej krízy Terky
a Andreja. Terka musí riešiť existenčné problémy.
PAGNOL, Marcel. Sláva môjho otca.
Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2008. 192 s.
Spomienková próza francúzskeho dramatika, ktorá bola aj sfilmovaná.
PAVIČ, Milorad. Druhé telo.
Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2008. 284 s.
Dielo významného srbského spisovateľa o pátraní po pôvode kamenného prsteňa
ovenčeného legendami rozpráva mŕtvy spisovateľ.
PILCHER, Robin. Cesta za šťastím.
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2008. 240 s.
Román syna známej bestselleristky o bankovom maklérovi Danovi, ktorému zmení
život strata práce a odchod do drsnej škótskej Vysočiny.
SCHOTTOVÁ, Hanna. Mama Massai.
Bratislava : Ikar, 2008. 150 s.
Životopisný príbeh spolu s fotografiami o nemeckej evanjelickej misionárke Angelike
Wohlenbergovej, ktorá pôsobí medzi Masajmi v Tanzánii.

