Vyberáme pre vás knižky pod vianočný stromček
Môj dedko Rýchly šíp – Marta Hlušíková, Slovart, 2013, pre deti od 5 rokov:
Šesťročná Rinka trávi prázdniny u starých rodičov na dedine. Nie je to obyčajná
dedina, ale indiánska. Rinka začne plniť rôzne výzvy, aby mohla získať tri pierká (za
odvahu, múdrosť a pomoc druhým). Po získaní pierok dostane indiánske meno
Odvážna srnka. Milý príbeh, ktorý opisuje krásny vzťah medzi starým rodičom a
vnúčaťom. Napriek tomu, že hlavnou hrdinkou je dievča, knižka zaujme aj malých
dobrodruhov. Kniha získala ocenenie najkrajšia detská kniha v súťaži Najkrajšie
knihy Slovenska 2013.

O kresbe, čo ožila – Daniel Pastirčák, Slovart, 2014, pre deti od 7 rokov
Poetický príbeh o vzniku sveta. Hlavným hrdinom je Veľký Kresliar, ktorý postupne
vytvára nové životy. Z jednoduchej bodky postupne vznikol vesmír, príroda a živé
tvory, vrátane človeka, ktorého predstavuje Malý kresliar. Príbeh dotvárajú originálne
ilustrácie. Knižka zaujme nielen deti, ale aj rodičov. Kniha získala ocenenie v súťaži
Najkrajšie a najlepšie detské knihy jesene 2014 na Slovensku.

Čím žila slovenská rodina – Katarína Nádaská, Fortuna Libri, 2014, pre celú
rodinu
Kniha predstavuje sprievodcu rodinnými udalosťami, rozpráva o životnom cykle
človeka – od narodenia, cez detstvo, dospievanie, svadbu až po starobu a smrť.
Súčasťou knihy sú ukážky ľudovej slovesnosti doplnené ilustráciami. Kniha je vhodná

pre všetky generácie a na čítanie v akomkoľvek ročnom období. Odporúčame aj
ďalšie knihy autorky: Čary a veštby, Slovenský rok, Čerti, bosorky a iné strašidlá.

Obchodná – Ľubo Stacho, Slovart a O.K.O., 2014, pre celú rodinu:
Jedinečná fotokniha obsahuje 500 záberov a zachytáva premeny Obchodnej ulice
počas tridsiatich rokov. Prostredníctvom výkladov vnímame politické a spoločenské
pomery. Zaspomínate si na Víťazný február, oslavy 1. mája, rady k pomarančom,
SNP... Fotografie sú doplnené textami odborníkov v slovenskom a anglickom jazyku.

Všetky knižky nájdete v pobočkách Staromestskej knižnice.
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