
  Literárna veda

Kritická ročenka 2018. Antológia súčasnej literárnej 
kritiky 

Výber z literárnokritických textov publikovaných časopisec-
ky a na webe v roku 2018. Zostavil ju literárny vedec Vladimír 
Barborík. Vypovedá o aktuálnej literatúre a jej reflexii, je teda aj 
príspevkom do diskusie o tom, či vlastne niečo také ako kritika 
a kritická literárna scéna ešte u nás vôbec existuje. Zároveň 
slúži ako praktický výberový sprievodca najnovšou súčasnou 
poéziou a prózou. Publikácia obsahuje aj štúdie o básnických 
(Viliam Nádaskay) a prozaických (Vladimír Barborík) knihách 
uplynulého roka.
1. vyd. 2019
Cena: 6 € → pre VŠ 4 €

Vladimír Petrík 
Slovenský intelektuál Alexander Matuška 

Monografická štúdia literárneho historika Vladimíra Petríka 
(1929 – 2017), ktorú už nedopísal, dopĺňa ju výber jeho štúdií 
a kritických prác, pokrývajúci celé obdobie Matuškovej tvorivej 
dráhy. Zaujímalo ho, aký bol tento slovenský intelektuál 
a literárny kritik vo vzťahu k ostatným, aký bol vo vzťahu k sebe 
a vlastnej odbornej profilácii. Matušku nepovažuje za „nejaký 
žiarivý vzor” a nespochybniteľnú autoritu, ale ukazuje jeho 
„mravný profil” a „intelektuálnu mohutnosť“. 
1. vyd. 2019
Cena: 8 € → pre VŠ 6 €

Vladimír Barborík
Vladimír Petrík
Pohyb k nehybnosti 

Publikácia vychádza z bohatého archívu fotografií Antona 
Šmotláka (1920 – 1979), na ktorých zaznamenal oficiálny aj 
neoficiálny literárny život na Slovensku v dvoch desaťročiach. 
Literárni vedci Vladimír Petrík a Vladimír Barborík v krátkych 
sprievodných textoch a výberom citátov z dobovej tlače približu-
jú, ako sa menili literárne a spoločenské pohyby 60. a 70. rokov 
minulého storočia, najmä ako sa menil vzťah moci a umeleckej 
tvorby aj postoje autorov.
1. vyd. 2018
Cena: 16 € → pre VŠ 11 € 

Mila Haugová
Archívy priestorov 

Kniha je poetickým dokumentom z autorkiných denníkových 
záznamov – od osobných, cestovateľských až po rastlinné. Ich 
súčasťou sú sny, lyrizovaná próza, básne či osobné čítania filozo-
fov, výtvarníkov a literárnych postáv. 
1. vyd. 2019
Cena: 9 € → pre VŠ 6 €

Druhá moderna. Slovenská modernistická próza 
1920 – 1930 
(zostavil, štúdiu napísal Michal Habaj)

Antológia literárnych textov a syntetizujúca štúdia o druhej  
moderne, významnom literárnohistorickom fenoméne od lite-
rárneho vedca (1974).
Prináša prózy publikované v časopisoch Svojeť, Mladé Sloven-
sko a i., ako aj vydané knižne v dvadsiatych rokoch 20. storočia, 
niektoré s oneskorením. Vo viacerých prípadoch ide o verejnosti 
nedostupné či ťažko dostupné tituly. Výber je doplnený komen-
tármi a vysvetlivkami k jednotlivým prózam a krátkymi portrét-
mi autorov: Janko Alexy, Tido J. Gašpar, Ján Hrušovský, Ivan 
Horváth, Gejza Vámoš, Ivan Minárik, Kvetoslav Urbanovič, Milan 
Thomka Mitrovský, Štefan Letz, Ján Poničan, Jarko Elen, Vlado 
Wagner, Ervín Holéczy a Imro Frits. 
1. vyd. 2018
Cena: 14 € → pre VŠ 10 €

Michal Habaj 
Básnik v čase 

Básnik a literárny vedec v monografii sleduje tvorbu našich mo-
derných básnikov medzivojnového obdobia Jána Smreka, Emila 
Boleslava Lukáča, Laca Novomeského a Jána Roba Poničana so 
zreteľom na to, že poézia vždy a nevyhnutne existuje v čase,  
v čase vzniká i zaniká. Poézia sa však v čase mení a menia sa  
i jej funkcie, jej poslanie a jej zmysel. A s tým sa mení i jej výklad, 
hodnotenie a postavenie v spoločnosti. 
1. vyd. 2016
Cena: 8 € → pre VŠ 4 €

Gabriela Rakúsová
Fiktívne rozhovory 

Autorka, literárna vedkyňa, ponúka svoje čítanie a reflexiu tex-
tov vybraných autorov formou fiktívnych rozhovorov, hoci 
s viacerými sa pozná osobne. Ponúka netradičné stretnutia 
s A. P. Čechovom, Albínom Baginom, Ľudmilou Groeblovou, Sán-
dorom Máraiom, Františkom Andraščíkom, Jurajom Andričíkom, 
Mariánom Andričíkom, Dušanom Šimkom, Milanom Zelinkom, 
Petrom Juščákom, Miroslavom Halásom, Mariánom Milčákom  
a Jurajom Briškárom.
1. vyd. 2018
Cena: 10 € → pre VŠ 5 €

Ján Zambor
Stavebnosť básne 

Kniha literárneho vedca, prekladateľa a básnika (1947) ponúka 
sondy do slovenskej poézie, autoreflexie, dve úvahy o slovenskej 
próze a reflexie prekladu. Autor sa usiluje sa o čo najkomplex-
nejšie uchopenie významov a zmyslu diela, venuje sa poézii 
takých autorov ako Hviezdoslav, Krasko, Válek, Stacho, Mihalko-
vič, Strážay, J. Buzássy či Andraščík, Laučík, Jurolek, Prokešová 
a Podracká. Osobitne podnetné sú texty o zvukovom tvarovaní 
ruskej básne a špecifikách prekladu. Podrobný a nezvyčajne roz-
siahly vecný register je do istej miery aj netradičným slovníkom 
poetiky. Kniha je vhodná pre čitateľov s hlbším záujmom o poé-
ziu a umelecký preklad, ako aj študentov slovenčiny, literárnej 
vedy a prekladateľstva.
1. vyd. 2018
Cena: 10 € → pre VŠ 7 €
 
Ján Zambor
Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách 

Monografia Jána Zambora je fundovaným sprievodcom naj-
významnejšieho básnika slovenskej moderny a slovenského 
symbolizmu. Kraskosvoje lyrické verše charakterizoval ako 
„vzlyky nahej duše“. Ján Zambor ukazuje cestu, ako sa do týchto 
veršov ponoriť. Monografiu dopĺňajú bohaté biografické a biblio-
grafické fakty autora.
1. vyd. 2016
Cena: 10 € → pre VŠ 5 €

  História

Pramene k dejinám Slovenska XIV. Novembrová revolú-
cia a česko-slovenský rozchod 

Záverečný zväzok edície Pramene približuje udalosti od novem-
bra 1989 do konca roku 1992, ktorý ukončil existenciu jednot-
ného Česko-Slovenska. Krok za krokom dokumentuje historické 
dni zamatovej revolúcie, zvrhnutie komunistického režimu, 
narastajúci tlak na nové usporiadanie štátu, snahy o jeho zacho-
vanie i tendencie, ktoré už od prvých revolučných dní smerovali 
k samostatnému Slovensku. Zostavovateľmi sú historici Viera 
Hlavová a Jozef Žatkuliak. Obrazovú prílohu tvoria čiernobiele 
fotografie, dokumentujúce atmosféru tohto dramatického obdo-
bia našich najnovších dejín. 
1. vyd. 2002, dotlač 2019
Cena: 12 € → pre VŠ 8 €

Matúš Kučera
Slovenské dejiny I.

Historik, pedagóg, spisovateľ a verejný činiteľ, profesor Matúš 
Kučera poskytuje podrobný pohľad na dejiny nášho územia 
v prvom zväzku edície Slovenské dejiny – Od príchodu Slovanov 
do roku 1526. 
2. vyd. 2011
Cena: 16,60 € → pre VŠ 12 €

Michal Bada 
Slovenské dejiny II. (1526 – 1780) 

Porážka uhorského kráľovského vojska roku 1526 v bitke pri Mo-
háči mala pre uhorské i slovenské dejiny nedozerné následky. Po 
tejto udalosti sa v uhorskom štáte, spoločnosti i kultúre začali 
búrlivé zmeny. Nastávajúca nová doba sa nie náhodou nazýva 
novovek. Publikácia obsahuje samostatné kalendárium, prehľad 
osobností, menný a miestny register. 
1. vyd. 2017
Cena: 16 € → pre VŠ 11 €

Miriam Viršinská
Peter Podolan
Slovenské dejiny III. 1780 – 1914 

Publikácia prináša prehľadný obraz tzv. dlhého 19. storočia, 
na ktorého začiatku sa začal proces formovania moderného 
slovenského národa v podmienkach habsburskej monarchie, 
v staršej historiografii známe ako obdobie slovenského ná-
rodného obrodenia. Ide o storočie plné zmien ohraničené na 
začiatku Veľkou francúzskou revolúciou a na konci vypuknutím 
prvej svetovej vojny.
1. vyd. 2014
Cena: 16 € → pre VŠ 11 €

Róbert Letz
Slovenské dejiny IV (1914 – 1938) 

Mimoriadne dôležité a súčasne hektické obdobie je bohaté 
na prelomové zmeny a zvraty, ktoré výrazne zasiahli a formovali 
celú slovenskú spoločnosť. Ide o stále živé a diskutované dejiny, 
ktoré často až dodnes pôsobia polarizujúco. Publikácia prináša 
základnú orientáciu v slovenských dejinách. Zároveň sa stáva 
nezastupiteľnou učebnou pomôckou s dostatočným zdrojom 
pôvodných informácií a pramenných materiálov.
1. vyd. 2010
Cena: 16 € → pre VŠ 11 €
 
Róbert Letz
Slovenské dejiny V (1938 – 1945) 

Publikácia zahŕňa výrazné štátoprávne zmeny od vyhlásenia 
autonómie Slovenska v roku 1938, vznik a zánik Slovenskej 
republiky 1939 – 1945, ako aj kultúrne, sociálne a hospodárske 
pomery v danom období. Syntéza umožňuje nezaujatý pohľad na 
najnovšie dejiny a inšpiruje k premýšľaniu. 
1. vyd. 2012
Cena: 16 € → pre VŠ 11 €

Odporúčané tituly 
pre vysoké školy


