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9.30	 Nový	prípad	legendárneho	detektíva	Očka	od	záhadami	hýriacej	
	 	 	 Gabiky	Futovej!
Beseda ku knižke Očko Špehúň 2 s  autorkou Gabikou Futovou a  ilustrátorom 
Miroslavom Regitkom. Blížia sa prázdniny a detektív Očko sa bojí, že sa bude u 
starkých nudiť. Brat sa venuje frajerke a dedo stále nemá ani len internet. Len 
šikovný detektív odhalí tajomstvá schované na zaprášenej povale, o ktorých dedo 
nikdy nehovoril... Podujatím sprevádza Miriam Halamičková.

10.30	 Precestujte	svet	s malým	žltým	dinosaurom!
Debata o knižke Akos Avoláš s autorkami Markou Staviarskou a Adelou Režnou. 
Malý citrónový dinosaurík si pamätá len to, ako mu mama vraví: „Do tej jaskyne 
nesmieš nikdy vkročiť!“ Tak tam, samozrejme, šiel. Potom to už bolo len samé tresk! 
bum! plesk! . A práve vtedy sa začína jeho dobrodružná cesta naprieč krajinami 
s novým kamarátom, psom Brunom. Aby našli spôsob, ako dostať Akosa naspäť 
domov, sú odhodlaní prejsť aj celý svet. Ľudia za tých pár tisíc rokov vynašli už 
všeličo, ale ako sa dá vrátiť čas? Podujatím sprevádza Miriam Halamičková.

11.30	 Ako	to	dopadne,	keď	sa	zvieratká	z farmy		vyberú	na	dovolenku?	
Beseda ku knižke Hurá, ide sa na výlet! s autorkami Zuzanou Csontosovou a Martou 
Matus. Mačka Líza s vyberanými spôsobmi po svojej paničke sa ocitne na farme plnej 
neohrabaných zvierat. Madam Pondurová si totiž vzala za muža farmára Benjamína. 
Odcestovali na svadobnú cestu a zvery nechali doma. Nehoráznosť! Hotový škandál! 
Urazené zvieratá z trucu vyrážajú na vlastnú dovolenku. Dovolenku k moru. No aby 
zapadli do civilizácie, musia sa najskôr priučiť ľudským móresom. A tak sa nóbl mačka 
snaží z farmárskych zvierat vykresať zvery na úrovni. Podujatím sprevádza Miriam 
Halamičková.

12:30	 Literatúra	v	čase	vojny
Má literatúra v čase vojny zmysel? Ako sa zmenila za posledné mesiace na Ukrajine. 
O tom, ako vojna zmení knihy, od ich písania až po vydanie, ale aj o tom, aké ciele 
majú ukrajinskí autori a vydavatelia, budú rozprávať Mila Radčenko z ukrajinského 
vydavateľstva Chas Maistriv a jej kolegyňa z vydavateľstva Acca Olena Šapoval. 
Moderuje Michal Hvorecký.

16.30	 Debata	o kráľovskej	rodine	a knihe	Koruna	s Katarínou	Strýčkovou
Čo je pravda a čo lož v kultovom seriáli The Crown? Úspešný seriál Koruna (The 
Crown) z produkcie Netflixu si vzal na mušku život kráľovnej Alžbety II. a jej rodiny. 
Každá epizóda pritiahla k obrazovkám milióny fanúšikov. V tejto knihe rozoberáme 
a dešifrujeme epizódu po epizóde všetky štyri série, ktoré už boli odvysielané, a s 
prispením fotografií a výstrižkov z dobovej tlače ich konfrontujeme s historickými 
faktami. Podujatie moderuje Monika Nagyová

17.30	 Z	komediálneho	herca	najznámejším	politikom	sveta!
Beseda ku knihe Volodymyr Zelenskij s  reportérkou Stanislavou Harkotovou. 
O knihe Volodymyr Zelenskij, ale aj o svojich zážitkoch z hraníc príde na Bibliotéku 
porozprávať novinárka Stanislava Harkotová. Predstaví aj svoju novú knihu Ešte sme 
nezomreli - Príbehy z vojnovej Ukrajiny 2013 - 2022, ktorá vychádza pod hlavičkou 
aktuality.sk. Podujatie moderuje Zuzana Kovačič Hanzelová. 
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9.30	 Mária	Lazárová	/	Líška	s dúhovými	očami		 	
   LITERÁRNE PÓDIUM SLOVART    
Autorka, ktorej kniha Ema a ružová veľryba vyšla aj na Taiwane, prichádza pred 
Vianocami s ďalšou novinkou pre deti. Líška s dúhovými očami rozpráva príbeh 
dievčatka, ktoré si vytvorí silné puto k divému zvieraťu. Besedu moderuje Lucia 
Lackovičová.                                 
 
11.00	 Miroslava	Varáčková	/	Najmilšie	želanie	 	
   LITERÁRNE PÓDIUM SLOVART
Knihy Mirky Varáčkovej sú ako pohladenie pre dušu. Rozoberá v nich presne tie 
problémy, ktoré trápia jej čitateľov a zároveň sa nebojí zahĺbiť do tém, ktoré sú 
v spoločnosti stále tabu. Tentoraz napísala román pre mladých dospelých, ktorý sa 
týka psychických problémov. Besedou sprevádza moderátorka Lucia Lackovičová. 

15.00					Dušan	Taragel,	Jozef	Gertli	Danglár	/	Mafiánske	balady
   LITERÁRNE PÓDIUM SLOVART
Beseda s autorom akčného románu o posledných dňoch a hodinách života ľudí, ktorí 
uverili, že ich práve postretlo šťastie. O tvorbe knihy Mafiánske balady porozpráva 
spolu s ilustrátorom Jozefom Gertli Danglárom. Moderuje Dado Nagy.

17.00	 Judita	Hansman,	Anton	Heretik,	Janko	Iša,	
	 	 	 Dominika	Madro	/	Slovensko	KRIMI	
   LITERÁRNE PÓDIUM SLOVART
Prezentácia unikátneho projektu Slovensko KRIMI, ktorý v sebe spája poviedky od 
dvadsiatich dvoch autorov, originálnu tvorbu výtvarníkov, poviedky nahovorené na 
samostatnom CD a USB slovenskými hercami a na mieru skomponovanú hudbu. 
Besedu moderuje jedna z autoriek, Lucia Lackovičová.
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10.00	 TV	JOJko	•	MalinyJam	
MalinyJam - Trnavské zoskupenie MalinyJam produkuje veselé piesne pre deti a ich 
rodičov. Skupinu môžete poznať z TV Jojko, kde majú reláciu malinyJAMológia, ktorá 
je zábavná, ale aj poučná a plná zaujímavých hostí. Moderuje: Hugo Sníček

11.00	 TV	JOJko	•	Dúhalka	
Z Krajiny za Dúhou k Vám prichádza usmievavá, zvedavá a odvážna Dúhalka. Budete 
sa spolu s deťmi smiať, spievať, tancovať a svet okolo seba spoznávať. Moderuje: 
Hugo Sníček

12.00	 Vydavateľstvo	Slovenský	spisovateľ	Lucia	Sasková:	Utajená	
Sex, drogy a rock and roll! Jedenásty román Lucie Saskovej vás vtiahne do víru 
rockovej hudby, koncertov a slávy, a zároveň vám ukáže odvrátenú stranu ilúzie, ktorú 
tento svet vytvára. Po besede nasleduje autogramiáda. Moderuje: Hana Rapantová  

13.00	 Vydavateľstvo	Trio	Publishing	Rastislav	Puchala:		Priestupný	rok		
Autor vo svojom najnovšom diele žánrovo vybočuje zo svojej doterajšej tvorby, 
keďže nejde o ucelený román, ale o súbor vzájomne nesúvisiacich poviedok a 
noviel, ktorých jediným spojivom je plynutie času v priebehu výnimočného roka. 
Aj najnovšie dielo je silno inšpirované regiónom pod Tatrami. Po besede nasleduje 
autogramiáda. Moderuje: Monika Nagyová  

14.00	 Vydavateľstvo	Matys	Sibyla	Mislovičová	a Michaela	Šefranková:	
Detské knihy z vydavateľstva Matys. Rozozvučať srdiečka a poštekliť oči detským 
čitateľom. Autorská beseda so Sibylou Mislovičovou a ilustrátorkou Michaelou 
Šefrankovou. Moderuje: Daniela Lysá  

15.00	 Vydavateľstvo	Raabe	•	MUDr.	Peter	Minárik	a	Eva	Blaho:	
	 	 	 JEM,	JEŠ,	JEME...	POĎTE	TO	SKÚSIŤ	INAK!
Beseda s gastroenterológom MUDr. Petrom Minárikom a výživovou poradkyňou Evou 
Blaho o tom, ako si vďaka optimálnemu stravovaniu môžete zlepšiť svoj zdravotný stav 
a teda aj kvalitu života ako takého. Po besede nasleduje autogramiáda. Moderuje: 
Michal Slanička   

16.00	 Vydavateľstvo	Ikar	•	František	Kozmon:	Srnka	
Novinka zo zvieracej série od populárneho slovenského krimi autora. V neľahkých 
časoch sa poručík Lukáš Líška ujme najnovšieho prípadu: v Bratislave vyčíňa vrah, 
ktorý si vyberá mladé a nezadané ženy. Pred brutálnou vraždou ich na mieste, ktoré 
im malo byť útočiskom, vystaví peklu. Ako to vyšetrovací team zvládne bez Mareka 
Wolfa? Po besede nasleduje autogramiáda. Moderuje: Dado Nagy  

17.00	 Vydavateľstvo	Ikar	•	Jozef	Banáš:	Karneval	krýs	
Neexistujú krízy politické či hospodárske, iba morálne. Spôsobujú ich krysy. Hlavný 
hrdina nového románu Jozefa Banáša sa rozhodne vstúpiť do politického karnevalu, 
ale rýchlo zistí, že politika je stroj, ktorý slušného človeka zmení na prasa, aby z neho 
napokon vyšiel ako klobása. Po besede nasleduje autogramiáda. Moderuje: Hana 
Rapantová 

18.00	 Vydavateľstvo	Ikar	•	Anton	Heretik:	Dobro	–	príbehy	z	psychoterapie
Pred pár rokmi vyšla kniha Zlo. Spomienky súdneho znalca, v ktorej Anton Heretik 
opísal skúsenosti zo stretnutí s páchateľmi brutálnych zločinov. Teraz prichádza s 
knihou Dobro. Príbehy zo psychoterapie. Približuje príbehy trinástich klientov, 
ktorých sprevádzal počas psychoterapie pri hľadaní dobra. Po besede nasleduje 
autogramiáda. Moderuje: Dado Nagy 
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10.00	 Pre	štipľavé	lečo	a	všeličo	iné
Beseda s úspešnou spisovateľkou Martou Hlušíkovou, ktorá prezradí čo nové 
napísala, preložila, či sa teší na Vianoce i to, načo potrebujeme latinčinu. Bude to 
príjemné  stretnutie. Garant: PERFEKT a.s.
 
11.00	 Šelmy	v	lavici,	Môj	malý	zverinec	a Fifík
Stretnutie s obľúbenou a usmiatou spisovateľkou  Gabrielou Futovou. Prezradí či 
sú šelmy v lavici neposedné deti, kde nájdete malý zverinec a či bude Bláznivá 
škola v časopise Fifík pokračovať. Za knihu Šelmy v lavici získala ilustrátorka
Zuzana Bruncková cenu na Bienále ilustrácií Bratislava. Príde sa s Vami tiež 
porozprávať. Garant: PERFEKT a.s., Allegro Plus

13.00	 Srbská	stopa	v historických	románoch	Zuzany	
	 	 	 Kuglerovej	z obdobia	kvádsko	rímskych	vojen
   Garant: GEORG – knihárstvo, tlačiareň, vzdelávanie

15.00	 Budúcnosť	ľudstva	v	Tvorivej	spoločnosti	–	prezentácia	knihy
V knihe je predstavený  nový formát spoločnosti, v ktorej najvyššou hodnotou je 
ŽIVOT ČLOVEKA, dôstojný a bezpečný život bez vojen, hladu a kríz prekaždého 
človeka na Zemi. Projekt Tvorivá spoločnosť je vypracovaný nazáklade medzinárodnej 
ankety „V akej spoločnosti chcú žiť ľudia“. Tento Projekt dáva unikátnu  príležitosť 
priviesť našu civilizáciu na  nový stupeň evolučného rozvoja mierovou cestou v 
čo najkratšom čase. V knihe sú popísané etapy vytvárania Tvorivej spoločnosti. 
V súčasnosti sa nachádzame v prvej, najnáročnejšej z 3 etáp, a tou je preinformovanie 
celého ľudstva. Garant: Biely Lotos s.r.o. 

16.00	 Slovenské	vydavateľské	centrum	v Báčskom	Petrovci	–	Srbsko	
Prezentácia vydavateľskej produkcie a vybraných noviniek. Prezentuje  riaditeľ SVC 
Vladimír Valentík a jeho hostia. Garant: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku

17.00	 Vydavateľstvo	Ivan	Krasko	v Nadlaku	–	Rumunsko	
Prezentácia vydavateľskej produkcie Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku 
a vybraných noviniek. Prezentuje Pavel Hlásnik a jeho hostia. Garant: Kultúrna 
a vedecká spoločnosť Ivana Krasku

18.00	 Beseda:	Pobyt	na	strednej	škole	v	zahraničí
Skúsenosti, spomienky a zážitky študentov, ktorí absolvovali pobyt na strednej škole 
v zahraničí. Dozviete sa, kde všade sa dá študovať, prečo ísť študovať do zahraničia, 
aké sú podmienky, v čom sú odlišné školské systémy jednotlivých krajín, či môžete 
zmaturovať alebo si vybrať predmety. Prečo Ameriku odporúčame „ukecaným“ 
extrovertom a introvertov posielame do Anglicka, ako obedujú študenti v Japonsku 
a prečo sa ľahšie odchádza na pobyt ako z pobytu. Máš viac otázok? Príď sa spýtať 
osobne! Garant: D & D TEAM, s.r.o.
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11.00	 Krst	knihy	„Pečie	celé	Slovensko“.
Návštevníci Bibliotéky sa v piatok 11. novembra o 11.00 h môžu tešiť na krst novej 
knihy z vydavateľstva RTVS venovanej najsladšej šou Pečie celé Slovensko. Knihu 
plnú voňavých receptov na sladké aj slané dobroty z prvej série divácky obľúbenej 
šou slávnostne pokrstí generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj a víťaz 1. série Pečie 
celé Slovensko Miroslav „Miňo“ Macuľa. Moderátorka Petra Bernasovská na pódiu 
privíta aj finalistov z 1. série šou a moderátora Milana „Juniora“ Zimnýkovala. Garant: 
Media RTVS, s.r.o.
  
13.00	 Autorská	beseda	s	čítaním
Predstavenie knižnej tvorby vydavateľstva Tranoscius edíciou Teologická knižnica. 
Poslaním Teologickej knižnice je sprostredkovať čitateľom plody teologickej práce 
farárov a  významných teológov reformačnej tradície. Účinkujú: Július Filo, Pavel 
Kušnír, Andrej Prihracký, Libor Bednár a Eva Matejková. Predstavenie knižnej tvorby 
vydavateľstva Tranoscius  edíciou Osobnosti.  Jednotlivé historické osobnosti sú 
zachytené v dobovom období, v ktorom žili a tvorili. Životný príbeh Janka Matúšku, 
Janka Chalupku, Pavla Országha Hviezdoslava a Gašpara Piku vás vtiahne do deja 
a  doby, plastickým obrazom vám priblíži ich zápasy za krajší a  slobodnejší život 
pre slovenský národ a cirkev. Ich nadšenie a ideály im dávali silu nevzdávať sa, ale 
pokračovať za cenu sebaobetovania sa pre blaho národa. Účinkujú: Nora Baráthová, 
Peter Huba, Daniela Hroncová-Faklová, Richard Cedzo a  Eva Matejková. Garant: 
TRANOSCIUS, a.s.

14.00	 Autorská	beseda	s	čítaním
Vydavateľstvo Tranoscius uvádza knižnú novinku 500. výročie reformácie na 
Slovensku v obrazoch prof. Janky Krivošovej. Prvá slovenská profesorka architektúry 
zachytáva slovom i obrazom najvýznamnejšie udalosti a osobnosti z 500 ročných 
dejín evanjelictva na Slovensku. Účinkujú: Janka Krivošová, Peter Ďurík, Slavomíra 
Očenášová, Peter Gärtner, Spoločenstvo evanjelických žien a  Eva Matejková 
Vydavateľstvo Tranoscius uvádza knihu Deti z  fary spisovateľky Sone Bulbeck. 
Autorka Soňa Bulbeck, ktorá zhromaždila tieto výpovede, sama pochádza z rodiny 
evanjelického farára. Účinkujú: Soňa Bulbeck, Daniela Hroncová-Faklová, Eva 
Matejková. Garant: TRANOSCIUS, a.s.

15.00	 Krst	spoločenskej	hry	Čoko-Battle	s	autorom	Júliusom	Belanom	
Slovenský spisovateľ detskej literatúry Július Belan (známy najmä sériou kníh Prihraj 
Carlos) sa tentokrát odhodlal vymyslieť spoločenskú hru, ktorá by bola prístupná 
pre všetky deti od 4 rokov a zároveň na ňu mali chuť aj rodičia. Preto ako tému zvolil 
čokoládu. S Júliusom sa porozprávame o jeho inšpirácii, ale aj o tom ako hra vznikla 
a čo hráčom ponúka. Garant: Vydavateľstvo spoločenských hier Ludopolis s.r.o.

16.00	 Autorská	beseda	s	čítaním
Vydavateľstvo Tranoscius uvádza knihu Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
1921 – 2021 Martina Kováča a kolektívu. Mimoriadna kniha zaznamenáva sto rokov 
života Evanjelickej cirkvi na Slovensku, od zasadnutia synody v Trenčianskych 
Tepliciach až po súčasnosť. Účinkujú: Ivan Eľko, Martin Kováč, Norbert Kmeť, Peter 
Macho, Karol Prudil, Miloslav Gdovin a Eva Matejková. Garant: TRANOSCIUS, a.s.

17.00	 Exkurzia	za	Slovanmi	a Avarmi	do 6.	storočia	–	nový	historický	román	
Zuzka Šulajová odštartovala vlnu historických románov čitateľsky obľúbenou knihou 
Oheň v srdciach, v ktorej nám priblížila 18. storočie po nástupe Jozefa II., a tentokrát 
nás berie ešte ďalej – do čias Franskej a  Byzantskej ríše, keď prebiehajú boje 
s neporaziteľnými Avarmi a Slovanmi. Všetko o najnovšom historickom románe Právo 
krvi a železa vám Zuzka Šulajová porozpráva osobne aj s moderátorkou Martinou 
Švirlochovou. Garant: Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o.     
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