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ČO NOVÉHO V  OBECNEJ  KNIŽNICI

ODBORNÁ
LITERATÚRA
Operačný výskum – kniha je určná
nielen študentom, ale aj tým, ktorí už
ako manažéri pôsobia.
Karol Vlachynský: Podnikové
financie – vysokoškolská učebnica
zahŕňa základné poznatky o financiách
podnikov platných v trhových ekono-
mikách.
Peter Baláž: Medzinárodné
podnikanie – vysokoškolská učebnica
pre študentov ekonomickej univerzity.
Miroslav Majtán: Manažment –
príprava pre budúcich manažérov.
Susan Rayová: Koráliková
bižutéria – 75 modelov náramkov,
náhrdelníkov, prsteňov, náušníc a iných
modelov.
Juraj Činčura: Sopky v dejinách –
kniha pútavo približuje nielen mýty
a báje zo sveta sopiek.
Alan Weisman:
Svet bez nás –
imaginárna záplet-
ka, ktorá prebudí
podvedomý strach
a nepozorovane nás
prinúti zamýšľať sa
nad naším vplyvom
na planétu ZEM.

BELETRIA
Paulo Coelho:
Démon a slečna
Prymová – srdce
človeka je bojové
pole anjelov a démo-
nov. Každý z nás má
v sebe čosi, čo nikto
nedokáže vysvetliť.
Na to po-kazuje
i táto kniha.
Kerstin Gierová: Problém na
každé riešenie – problé-my 30-ročnej
slobod-nej Gerri, ktorej rodi-čia stále
predhadzujú prednosti jej sestier.
Ivan Izakovič: Zachráňte mi syna
– príbeh nezvyčajnej transplantácie
obličky, vychádza zo skutočnej udalosti.
Meggin Cabotová: Môj sused je
božský – môžu susedkini príbuzní
obrátiť váš život naruby? Určite môžu.
Ako? Dočítate sa v tejto knihe.
Andrzej Mularczyk: Post mortem
Katyň
– problém katynskej masovej vraždy
poľských
dôstojníkov
v druhej svetovej
vojne.

LITERATÚRA PRE
DETI A MLÁDEŽ
Všetko o pirátoch – návod na
cestovanie časom. Korzári, žondlieri,
moderní piráti...
Smetanig P.: Moja tajná
kúzelnícka
kniha
– novodobé kúzla
samotného autora
Krok za krokom
kniha vysvetlí 106
trikov. Pomocou
obrázkov si ich
môžete nacvičiť.
Nezvyčajnými
kúzlami istotne omráčite svojich
priateľov. K mnohým kúzlam je aj
návod, ako si urobiť rekvizity. Dajú sa
vyhotoviť z jednoduchého, lacného
materiálu, ktorý máte určite aj doma.

Meg Cabotová:
Denník prin-ceznej. Princez-ná
v ružovom, Princezná na
kniežacom dvore – príbeh 16-
ročného diev-čaťa Mii. Jej lás-ky,
skúšky v škole i v rodine.
Tony DiTerlizzi: Kronika rodu
Spiderwickovcov  –Kameň
videnia. Tajomstvo tety Lucindy.
Železný strom. Mulga´–ratah sa
vracia
Tri obyčajné deti Jared, Simon a
Mallory Graceovci vstúpili do iného
sveta – a pritom neodišli z tohto!
Dvojica talentovaných autorov Tony
DiTerlizzi a Holly Blacková riskovala
všetko, aby ich pozoruhodné
rozprávanie uzrelo svetlo sveta. Päť
kníh – jedno vzrušujúce dobrodružstvo
– Kroniky rodu Spiderwickovcov! Ich
svet je bližšie, než si myslíte.

Ľudmila Horváthová
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