
NÁUČNÁ LITERATÚRA 
 
 
Bible. P řeklad 21. století. 
Praha : Biblion, 2009. 1564 s. 
Preklad 21. storočia prináša nadčasové posolstvá Biblie v súčasnej češtine. 
Maximálne sa približuje pôvodným hebrejským, aramejským a gréckym textom, 
zároveň však chce osloviť dnešného čitateľa. 
 
GROSSMANN, Janja. Maľovanie na tvár glitrovými farbami. 
Veľký Meder : Talentum, 2009. 32 s. (Z dielne DaVINCI). 
Príručka návodov na maľovanie na tvár. 
 
Starožitnosti. Ottova encyklopédia. 
Praha : Ottovo nakladatelství, 2009. 248 s. 
Európske i svetové dejiny umeleckej tvorby. Rady pre poznávanie určovanie, 
zbieranie a ošetrovanie starých hodnôt. 
 
VISINGR, Lukáš. Zbraně 21. století.  
Praha : Mladá fronta, 2009. 126 s. 
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Bratislava : Ikar, 2009. 399 s. 
Politicko-akčný triler, v ktorom chce diktátorka Zovastinová ovládnuť čo najviac štátov 
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