Publikácie o Detve
VAGAČ, A. 150 leté jubileum nejstarší brynzárny v Československu :
V Detvě na Slovensku. Detva, 1937.
Útla publikácia o založení prvej bryndziarne a o výrobe i druhoch
bryndze.

ZELIENKA, Ľ. Detvianska nátura. Banská Bystrica : Slovenské
vydavateľstvo, 1961.
Podpoliansky ľud mal tvrdý život a taká bola aj jeho nátura. Mal svoju
vlastnú predstavu hrdosti a mužnosti. V jeho myslení a návykoch po dlhý čas
dožívali predstavy slobody a voľnosti niekdajších „hôrnych chlapcov“.
Detvianska nátura podáva obraz o Podpolianskom ľude, ktorý mal vždy zdravý
zmysel pre humor.

SLÁDKOVIČ, A. Detvan. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej
literatúry, 1963.
Lyricko – epická skladba zobrazujúca prostredníctvom Detvana –
Martina, ideálnu predstavu o sile a schopnostiach slovenského ľudu.

HRONSKÝ, J. C. Podpolianske rozprávky. Bratislava : Tatran, 1971.
Svojrázne a neopakovateľné je prostredie pod Poľanou. Práve sem
začlenil autor hrdinov svojich poviedok a zobrazuje podpolianskeho človeka
v jeho nefalšovanej originalite, plného vitality a rozvážnosti...

BENICKÝ, K., KRIŽO, M. Krajina Detvou volaná. Martin : Osveta,
1973. 132 s.
Publikácia s rozsiahlou obrazovou časťou, ktorá zobrazuje prácu,
zábavu, zvyky a prírodné scenérie krajiny pod Poľanou.

ŠVEHLÁK, S., KOVAČOVIČ, I. [et al.]. Podpoľanie : tradície
a súčasnosť. Bratislava : Obzor, 1979.
Kniha o Podpoľaní je svedectvom o poznávaní základných zdrojov,
z ktorých čerpali autori a zostavovatelia programov, výstav a súťaží
Folklórnych slávností pod Poľanou, v Detve. Podpoľanie odráža výsledky
poznávania a procesy začleňovania tradícií do súčasného života.

NIKOTINOVÁ, A. Detva a jej poľnohospodárstvo. Bratislava : Príroda,
1985. 49 s.
Publikácia o histórii obrábania pôdy v Detve od jej vzniku a počas 25
rokov existencie JRD.

ZEMKO, J. Detva. Martin : Osveta, 1988. 338 s.
Monografia predstavuje vznik, vývoj a rozvoj Detvy do konca 80. rokov
20. storočia. V niektorých kapitolách autori nadväzujú na monografiu K. A.
Medveckého. Monografia obsahuje dve farebné obrazové prílohy so zábermi
prírody, intravilánu mesta a miestnych častí.

MEDVECKÝ, K. A. Detva. Zvolen : Jas, 1995. 330 s. ISBN 8088795052
Reedícia prvej monografie o Detve, pôvodne vydanej v roku 1905
v Ružomberku v náklade 1 000 ks. Medvecký zostavil hodnotnú monografiu,
v ktorej sústredil dostupné faktografické údaje o histórii, prírodnom prostredí, ako
aj o zvykoch a spôsobe života obyvateľov Detvy.

VALENT, F. Nezlomený diablom. Zvolen : Združenie Jas, 1996. ISBN
8088795168
Štefan Vlk, rodák z Drahoviec, ktorý prežil v Detve takmer 40 rokov
svojho života bol vyhľadávaným poradcom v problémoch každodenného života.
Bol to usilovný a pracovitý človek, ktorý vďaka tomu, že svoje presvedčenie
a vieru dokazoval svojím životom, požíval u obyvateľov Detvy opravdivú úctu
a dôveru...

ŠAGÁT, M., FILLO, J. Poľana nad Detvou. Žilina : Knižné centrum,
1998. ISBN 8088723922
...zastav sa a zahľaď do diaľav, počúvaj a obdivuj. Všetko máš ako na
dlani... Všetko sa zdá byť na prvý pohľad také bezbranné, očarujúce...
Nedokážeš uspokojiť svoju myseľ a túžbu po poznaní. A tak čoraz
nástojčivejšie, najskôr šepky, vzápätí hlasnejšie sa Ti žiada odpovedať na
otázku: Aká si dnešná Poľana?

ŽILÁK, J. Sklárne na Podpoľaní. Detva : Mesto Detva : Podpolianske
múzeum, 2004. 62 s. ISBN 809692169X

Na území bývalej Zvolenskej stolice v minulosti vznikli a produkovali
svoje výrobky viaceré sklárne. Samostatnú kapitolu tvoria sklárne Vígľašského
panstva, ktoré viac ako dvesto rokov pôsobili na jeho teritóriu. Dnes už iba názvy
obcí upozorňujú na niekdajšiu hutnícko-sklársku výrobu.

KOČÍ, M. Dejiny elementárneho školstva v okrese Detva. Bratislava : Ústav informácií a
prognóz školstva, 2006. 105 s. ISBN 8070984430
Predmetom práce je skúmanie dejín elementárneho školstva v Detve a jej okolí,
ako aj jeho špecifík, vyplývajúcich najmä z charakteristického lazníckeho
osídlenia v tejto oblasti.

FIGUROVÁ, T. Detva : tradície, premeny a súčasnosť. Detva : Mesto
Detva, 2006. 190 s. ISBN 8096958607
Zborník príspevkov z konferencie Tradície, premeny a súčasnosť (Od
rurálneho k urbánnemu?) usporiadanej pri príležitosti 100. výročia vydania prvej
monografie o Detve. Jednotlivé príspevky odzrkadľujú poznatky z oblasti histórie,
etnológie, výtvarného umenia, hudby, školstva, architektúry, osídlenia,
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a ochrany prírody.

ŠALKOVSKÝ, P. Detva : Praveké a včasnohistorické hradisko k dávnym
dejinám Slovenska. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2009. 124 s. ISBN
9788089315147
Katalóg archeologických prameňov z doby bronzovej, halštatskej,
laténskej a rímskej, z obdobia sťahovania národov a včasného stredoveku.

FIGUROVÁ, T., MÜHLBERGEROVÁ, E. Fotoaparátom Jána Lassovszkého. Detva : KC A.
Sládkoviča : Podpolianske múzeum, 2010. 92 s. ISBN 9788096865628
Publikácia autentických fotografií Detvy z prvej polovice 20. storočia.

JANČURA, P. [et al.]. Detva : hodnoty krajiny. Poniky : Janka Čižmárová
– Partner, 2010. 104 s. ISBN 9788089183746
Monografia o hodnotách krajiny Detvy, s dôrazom na význam
historických krajinných štruktúr.

Zborník študentských prác FA STU Bratislava. Vízie mesta Detva.
Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. ISBN 9788022735414
Zborník architektonických prác študentov architektúry STU Bratislave
prezentuje vízie mladých odborníkov o možnostiach rozvoja mesta Detva.
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