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Vážení čitatelia!
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LITERATÚRA PRE  DETI A MLÁDEŽ



1                                    
                                    12097/  
 BESSON, Luc 
Artur a Minimojovia Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008
 
romány dobrodružné pre deti a mládež - romány 
fantastické
Fantastické dobrodružstvá Artura a jeho priateľov na 
ceste za starým otcom a za pokladom.


2                                    
                                    12024/  
 BIRDSALLOVÁ, Jeanne 
Penderwickovci Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
romány dobrodružné pre deti a mládež - romány humorné 
pre deti a mládež
Neuveriteľné dobrodružstvá štyroch sestier a syna 
majiteľky panstva počas letných prázdnin.


3                                    
                                    12051/  
 BOČKAYOVÁ - VASEKOVÁ, Renáta 
Tajomstvo víchrice Zv. 1
. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2007 ; Levoča : 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu 
(SKN), 2007
 
poviedky pre mládež - Západné Tatry
Voľné pokračovanie príbehov o tatranských škriatkoch.


4                                    
                                    12027/  
 BRASHARESOVÁ, Ann 
Klub putovných džínsov - prvé lásky Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
romány dievčenské
Zábavná kniha o štyroch priateľkách, ktoré sa narodili 
v mesiaci september ich mamám, štyrom kamarátkam.


5                                    
                                    12070/  
 BRASHARESOVÁ, Ann 
Klub putovných džínsov - zázračné džínsy Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008
 
romány dievčenské
Kamarátky čaká posledné leto predtým, než sa rozídu na 

univerzity a začnú žiť ako dospelé.


6                                    
                                    12074/  
 BRASHARESOVÁ, Ann 
Klub putovných džínsov - búrlivé leto Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008
 
romány dievčenské
Štyri kamarátky cez letné prázdniny rozhnevajú svoje 
mamy.


7                                    
                                    12031/  
 BREZINA, Thomas 
Baby na zabitie Zv. 2
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
romány dievčenské
Dve celkom odlišné dievčatá Lissi a Tinka, ktoré jedna 
druhú nemôžu vystáť. Robia si zo života peklo - až do 
dňa, keď navštívia starú pani, ktorá je skutočná 
čarodejnica.


8                                    
                                    12050/  
 BREZINA, Thomas 
Kto uniesol žriebä Faraóna? Zv. 1
. - Senica : Arkus, 2007 ; Levoča : Slovenská knižnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007
 
príbehy o zvieratách
Traja priatelia a ich pes teriér Bello Bond vyšetrujú 
okolnosti zmiznutia žriebäťa.


9                                    
                                    12026/  
 BREZINA, Thomas 
Počuj, tebe preskočilo?! Zv. 2
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
romány dievčenské
Tine určite preskočilo, chce sa stať hovorkyňou triedy.
 Lissi nad jej nápadom krúti hlavou, no napokon jej 
pomôže malým kúzlom.


10                                    
                                    11987/  
 BYNGOVÁ, Georgia 
Malá čarodejka Molly zastaví svet Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007


 
romány pre deti a mládež
Kniha fantastických dobrodružstiev siroty Molly, ktorá 
má neuveriteľnú hypnotickú moc.


11                                    
                                    11993/  
 BYNGOVÁ, Georgia 
Malá čarodejka Molly Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
romány pre deti a mládež
Príbeh Molly Mesiačikovej, ktorej neveselé detstvo v 
sirotinci zmení stará kniha o hypnotizme, pomocou 
ktorej objaví v sebe zázračné schopnosti.


12                                    
                                    12105/  
 BYNGOVÁ, Georgia 
Malá Molly cestuje v čase Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008
 
romány pre deti a mládež
Molly musí zvládnuť cestovanie v čase skôr, než bude 
neskoro.


13                                    
                                    12044/  
 CABOTOVÁ, Meg 
Šokujúce priznanie Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
romány dievčenské
Voľné pokračovanie románu Typické americké dievča.


14                                    
                                    12035/  
 CABOTOVÁ, Meg 
Typické americké dievča Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
romány dievčenské
Veľké problémy Samanthy so sestrami, kamarátkami a 
najmä s frajermi.


15                                    
                                    12063/  
 CABOTOVÁ, Meg 
Princezná oslavuje Zv. 2 : Vianoce vo svete, sladkých 
šestnásť
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

 
romány dievčenské - denníky
Princezná Mia radí ako prežiť sviatky a ako osláviť 
šestnáste narodeniny.


16                                    
                                    12019/  
 CHOVAN, Milan Igor 
Sokolčianska mladucha Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
povesti - báje
Povesti a báje  z horného a stredného Liptova. Voľné 
pokračovanie knihy Ružový grúň.


17                                    
                                    12018/  
 CHOVAN, Milan Igor 
Ružový grúň Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
povesti - báje
Dolnoliptovské bájky, povesti a povedačky.


18                                    
                                    12112/  
 DALE, Jenny 
Stratený v snehu Zv. 1 : Psia hliadka
. - Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2007 ; 
Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008
 
príbehy o zvieratách
Je pred Vianocami, napadne veľa snehu a stratí sa 
šteniatko kólie.


19                                    
                                    12045/  
 DÓOROVÁ, J. G. 
Princ Paris a záhada Rastynovej jaskyne Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
romány dobrodružné pre deti a mládež
Voľné pokračovanie čarovných príbehov Princa Parisa.


20                                    
                                    12037/  
 DÓOROVÁ, J. G. 
Princ Paris a vzdialené kraje Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

 
romány dobrodružné pre deti a mládež
Posledná časť čarovných príbehov o Princovi Parisovi.


21                                    
                                    12032/  
 DÓOROVÁ, J. G. 
Priatelia hôr Zv. 2
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
príbehy pre deti a mládež
Zaujímavý príbeh o veľkom priateľstve troch mladých 
ľudí.


22                                    
                                    12135/  
 HOPKINS, Cathy 
Kamošky, schôdzky a nafukovacie podprsenky Zv. 2
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008
 
romány dievčenské
Humorné príbehy troch dievčat - kamarátok na život a 
smrť.


23                                    
                                    12077/  
 HOROWITZ, Anthony 
Point Blanc Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008
 
romány pre deti a mládež - romány špionážne - tajné 
služby
Alex Rider, štrnásťročný tajný agent odhalí za múrmi 
bizarného zámku skutočnosti, ktoré ohrozujú svet.


24                                    
                                    12078/  
 HOROWITZ, Anthony 
Stormbreaker Zv. 2
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008
 
romány pre deti a mládež - romány špionážne - tajné 
služby
Tínedžerský špión Alex Rider sa usiluje odvrátiť 
hrozbu zničenia anglickej školy.


25                                    
                                    12075/  

 KABÁTOVÁ, Veronika 
Nová láska na obzore Zv. 2
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

 
romány dievčenské
Prváčka na Gymnáziu Katka začína svoj štúdijný i 
ľúbostný život.


26                                    
                                    12147/  
 KARPINSKÝ, Peter 
Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev Zv. 1
. - Bratislava : SPN - Mladé letá, s.r.o., 2007 ; 
Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009
 
príbehy rozprávkové
15 príbehov, ktoré opisujú neobyčajné záhady.


27                                    
                                    11994/  
 KESSLER, Liz 
Tajomstvo Emily Windsnapovej Zv. 2
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
romány pre deti a mládež
Príbeh o dievčati, ktoré sa stane morskou vílou.


28                                    
                                    12068/  
 KNISTER 
Čarodejnica Lilli v škole Zv. 1
. - Bratislava : Príroda, 2007 ; Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008
 
príbehy humorné pre deti
Neuveriteľné dobrodružstvá malej čarodejnice Lilli.


29                                    
                                    12122/  
 KNISTER 
Čarodejnica Lilli čaruje Zv. 1
. - Bratislava : Príroda, 2007 ; Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008
 
príbehy humorné pre deti
Malá Lilly veľmi rada čaruje. Jej čarovanie má často 
humorné následky.


30                                    
                                    12039/  
 KOPÚNKOVÁ, Eva 

Abeceda tety Premávky Zv. 1
. - Trnava : Tripsoft, 2005 ; Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007

 
básničky pre deti
Básne a rozprávky zjednotené dopravnou tematikou.


31                                    
                                    11985/  
 L'HOMME, Erik 
Hviezdna kniha 2 Zv. 3 : Pán Ša
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
romány pre deti a mládež - romány fantastické
Viliamon po návrate zo Sveta neistoty prichádza do 
kláštora, kde má pokračovať v štúdiu mágie. Záhadný 
pán Ša vnikne do kláštora a ohrozuje Viliamona.


32                                    
                                    12165/  
 LESSMANN, C.B. 
Kamošky VI Zv. 2 : Roztržka
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009
 
romány dievčenské
Z penziónu sa vytratila radosť a porozumenie. Laura, 
Jazmína i Magda sa starajú už len samy o seba. Laura 
vyhodí Jazmínu zo spoločnej izby, Magda sa pochytí s 
Lilli, Filip sa nešťastne zamiluje a Laura si zúfa zo 
svojej učiteľky spevu...


33                                    
                                    12001/  
 LEWIS, Clive Staples 
Lev, šatník a čarodejnica - Kroniky Narnie2 Zv. 2
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
romány pre deti a mládež
Štvorica súrodencov sa dostáva do vidieckého sídla 
starého profesora, kde pri hre objavia šatník, cez 
ktorý sa dá dostať do čarovnej krajiny Narnia.


34                                    
                                    12002/  
 LEWIS, Clive Staples 
Kôň a jeho chlapec - Kroniky Narnie 3 Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
romány pre deti a mládež - romány fantastické
Narnia je svetom plným čarodejníkov, víl a škriatkov, 
ale predovšetkým svetom tisícov napínavých a 

dobrodružných príbehov.


35                                    
                                    12003/  
 LEWIS, Clive Staples 
Dobrodružstvá lode Ranný pútnik - Kroniky Narnie 5 Zv. 
3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
romány pre deti a mládež - romány fantastické
Do zazračnej krajiny Narnie sa cez obraz dostávajú len 
dve deti, lebo Peter a Su sú už pristarí.


36                                    
                                    12004/  
 LEWIS, Clive Staples 
Strieborná stolička - Kroniky Narnie 6 Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
romány pre deti a mládež - romány fantastické
V šiestom príbehu sa do Narnie dostáva polepšený 
Eustace s kamarátkou Jill.


37                                    
                                    12005/  
 LEWIS, Clive Staples 
Posledný boj - Kroniky Narnie 7 Zv. 2
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
romány pre deti a mládež - romány fantastické
V poslednej knihe sa rozhoduje o osude bájnej krajiny. 
Schyľuje sa k poslednej bitke, bitke medzi dobrom a 
zlom.


38                                    
                                    12159/  
 MACEJÁKOVÁ, Soňa 
Tisíc očí Zv. 1 : Thousand eyes
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009
 
príbehy pre deti a mládež - psy vodiace - výcvik
V tejto knihe sa deti dozvedia o vodicich psoch pre 
nevidicich občanov.


39                                    
                                    12061/  
 MOJA 
Moja prvá čítanka Zv. 1. - Bratislava : Matys, 2007 ; 
Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 

príbehy - verše - bájky
Pestré prvé čítanie pre začínajúcich čitateľov.


40                                    
                                    11992/  
 MORAVČÍK, Štefan 
Povesti o slovenských hradoch Zv. 3
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
povesti - hrady - príbehy pre deti a mládež
Autor nás zavedie na 54 najznámejších hradov a zámkov 
Slovenska a vyrozpráva nám ich najneuveriteľnejšie 
príbehy.


41                                    
                                    12100/  
 MÚDRA, Šarlota 
V Doline poníkov Zv. 1
. - Levoča : Združenie priateľov Základnej školy 
internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči, 
2008 ; Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu (SKN), 2008
 
príbehy o zvieratách - rozprávky
Desať krásnych príbehov o zvieratkách.


42                                    
                                    12171/  
 MÚDRA, Šarlota 
Už to poznám, už to viem Zv. 1 : 1. časť
. - Levoča : Združenie priateľov Základnej školy 
internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči, 
2009 ; Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu (SKN), 2009
 
obrázky - reliéfne
Tyflografická pomôcka pre nevidiace deti.Hygienická 
obsluha. 


43                                    
                                    12156/  
 PAVLOVIČ, Jozef 
Rozprávkam je do spevu Zv. 1
. - Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o, 
2005 ; Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu (SKN), 2009
 
príbehy pre deti a mládež - piesne - ľudové
Autor zábavnou formou zoznamuje deti s ľudovými a 
zľudovelými piesňami v zaujímavých príbehoch.


44                                    
                                    12126/  
 PUŠKÁROVÁ-KORDÍKOVÁ, Libuša 

Rok Zv. 1
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

 
príbehy poučné - pre deti a mládež
Zaujímavá kniha pre deti a mládež v Braillovom písme 
aj v čiernotlači, doplnená tyflografickými obrázkami.


45                                    
                                    12085/  
 RAVLUKOVÁ, Dagmar 
Rozprávky pre Zuzanky Zv. 1
. - Bratislava : Book Book , 2007 ; Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008
 
rozprávky
Štyri rozprávky o Zuzanke.


46                                    
                                    11995/  
 REZNÍK, Jaroslav 
Rozprávky o Mladuškovi Zv. 1
. - Bratislava : Ikar, 2005 ; Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007
 
rozprávky
Krásne rozprávkové príbehy o deduškovi Mladuškovi a 
jeho vnúčatách.


47                                    
                                    12036/  
 SIGULLOVÁ, Helena M. 
Básničky a maľovanky Zv. 1
. - Holíč : Sigullová, Helena M., 2006 ; Levoča : Slove
nská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 
2007
 
básničky pre deti
Básničky v tejto knihe autorka písala od mladosti.


48                                    
                                    12115/  
 SOLČANSKÁ, Martina 
Aprílové dievča Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008
 
romány dievčenské
Príbeh 14-ročnej Bibiány a jej prvej lásky.


49                                    
                                    12041/  
 ŤAP 
Ťap, ťap, Ťapušky Zv. 1. - Bratislava : Junior, 2006 ; 

Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

 
básničky pre deti
Kniha pre najmenších doplnená tyflografickými 
obrázkami.


50                                    
                                    11986/  
 VARIGOVÁ, Andrianna 
Rozprávky do postieľky Zv. 2 : 53 rozprávok pre sladké 
sníčky
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
rozprávky
Kniha rozprávok pre chvíle pohody a zaspávania.


51                                    
                                    12150/  
 VEREŠPEJOVÁ, Alžbeta 
Neplechy školníčky Agneše Zv. 1
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009 ; Bratislava : Mladé letá, 2007
 
romány pre deti a mládež
Školníčka Agneša je výnimočná. Miluje školu, všetky 
deti, ba aj hluk cez prestávky. Kniha je pre deti, 
ktoré majú radi prázdniny.


52                                    
                                    12079/  
 VOGEL, Maja von 
Záhada vo fitku Zv. 2
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008
 
romány dievčenské - romány detektívne
Trio kamarátok privedie pátranie na stopu nového 
nebezpečného dobrodružstva.


53                                    
                                    12042/  
 VOGEL, Maja von 
Tajomný mobil Zv. 2
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007
 
romány dievčenské - romány detektívne
Prvý detektívny prípad troch kamarátok.


54                                    
                                    12038/  
 WILSONOVÁ, Jacqueline 

Darebáčky Zv. 2
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

 
romány dievčenské
Mandy, v škole šikanovaná staršími dievčatami, sa 
spriatelí s drzou a suverénnou Táňou, ktorá jediná jej 
môže pomôcť z problémov.


55                                    
                                    12106/  
 WILSONOVÁ, Jacqueline 
Diamantky Zv. 4
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008
 
romány dievčenské
Vtipný a citlivý príbeh štyroch sestier, ktoré majú 
spoločnú mamu, ale každá má iného otca.

 

