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10.00    Paulína Feriancová  
Autorka detských kníh, Paulína Feriancová, hravo predstaví sériu jej knižiek o malých  
školákoch Nike a Leovi. Autorka vychádza z vlastných skúseností a z rád učiteľov, ktorí  
básničky a texty už sami vyskúšali v praxi. Sprevádzať ju bude moderátor a literárny krititk,  
Dado Nagy.        
Vydavateľstvo: Albatros   

 

11.00  Daj si čas  
Monika Zázrivcová a Milan Ambróz, moderátori zábavno-súťažnej relácie RTVS pre deti, Daj  
si čas, prídu na Bibliotéku viesť besedu k titulom vydavateľstva Dr. Josef Raabe, ktorých  
predlohou je práve táto televízna šou. Jedinečné tituly na rozvoj a zdokonaľovanie čitateľskej  
gramotnosti na 2. stupni ZŠ budú prezentované pútavou formou, ktorá zabaví každého. 
Vydavateľstvo: Dr. Josef Raabe 

 

12.00  Miroslav Saniga: Krížom krážom prírodou  
Znalec prírody a autor Miroslav Saniga spolu s moderátorom Dadom Nagym odprezentujú  
jeho najnovšie dielo Krížom krážom prírodou. Pripravia si aj čítanie z knihy: Alfréd Swan.                   
Vydavateľstvo: Perfekt  

  

13.00  Zuzka Šulajová: Magický advent 
Romantická beseda k novej knižke autorky Zuzky Šulajovej, populárnej autorky kníh  
o mladých a pre mladých, Magický advent. Sprevádzať besedou bude Dado Nagy.  

  Vydavateľstvo: Tatran   
 

14.00  Anton Heretik: Forenzná psychológia 
Autor publikácie Forenzná psychológia, prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., prednáša forenznú 
psychológiu pre poslucháčov psychológie a práva i ďalších pomáhajúcich profesií. Spolu 
s moderátorom Dadom Nagym  vás postupne oboznámi s históriou vzniku a vývinom 
forenznej psychológie, s problematikou rôznych foriem trestnej činnosti, domáceho násilia, 
závislosti od psychotropných látok i s ďalšími poznatkami, ktoré s týmto odborom súvisia. 
Vydavateľstvo: Albatros 

 

15.00  Pavel Kolář: Labyrint pohybu 
Knižný rozhovor s renomovaným fyzioterapeutom prof. Kolářom v sprievode Dada Nagya.  
„Hýbeme se buď málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale i z medicíny,“  
tvrdí profesor Pavel Kolář, renomovaný fyzioterapeut, ktorý už tridsať rokov pôsobí na poli  
rehabilitačnej a športovej medicíny. 

  Vydavateľstvo: Albatros  
 

16.00  Tatiana Brezinska: Dosť!  
Známa autorka romantických príbehov pre ženy vydávana novinku Dosť!  Príďte si vypočuť  
dej knihy priamo z úst autorky, jej zážitky z písania, odkiaľ berie romantické inšpirácie a čo ju 
poháňalo napísať knižku, kde je boj medzi láskou k Bohu a túžbou po vlastnej rodine. 

 Vydavateľstvo: Mafra – Evitovky 
 



 

 
 
 

  

17.00  Minier Bernard  
Známy francúzsky autork krimi románov, Bernard Minier, príde po prvýkrát na Bibliotéku! 
Príďte sa s ním porozprávať o jeho tvorbe ale aj spisovateľskom či súkromnom živote, 
inšpiráciach, ale aj hlavnom hrdinovi jeho tvorby, Martinovi Servazovi. No najmä o jeho 
novinke, Na kraji priepasti! 

                          Vydavateľstvo: Albatros  
    
18.00  Monika Macháčková: Zhasnite   

Monika Macháčková je slovenskou autorkou úspešných románov, ktoré píše hlavne pre  
ženy. Novinárka, moderátorka vlastnej talkšou ale aj miestna poslankyňa. V novembri  
vychádza jej nový romantický titul, Zhasnite. Hrdinka príbehu sa z talentovanej študentky  
vypracuje na samý vrchol, a predsa nie je so svojím životom spokojná. Nájde v sebe toľko 
hľadaný pokoj a rovnováhu? Viac sa dozviete na besede vedenej Dadom Nagym. 

 Vydavateľstvo: Mafra – Evitovky 
 

 
Zmena programu vyhradená.       

         


