1. 1177 př. Kr. zhroucení civilizace a invaze mořských národů / Eric H. Cline ; z
anglického originálu 1177 B. C. The year civilization collapsed ... přeložily Ruth J.
Weiniger a Kateřina Zerzánová -- Vydání první -- Edice:Zlomové body starověkých
dějin
V Praze : Vyšehrad, 2019 -- 299 stran -- cze
ISBN 978-80-7429-805-9

Sign.: II 116531V1

dějiny starověku ; migrace ; civilizace ; Středozemní moře
(oblast) ; Středomoří ; dějiny civilizace ; starověké
civilizace ; stěhování národů ; doba bronzová ; 1177 př. Kr.
; století 12 př.n.l.
Kniha se pokouší dát odpověď na otázku, co způsobilo
oslabení a v některých případech i zánik vyspělých
civilizací a měst ve východním Středomoří.
https://katalog.npmk.cz/documents/472264

2. Aby bylo i s námi počítáno : společensko-politická angažovanost Romů a snahy
o založení romské organizace v poválečném Československu / Helena Sadílková,
Dušan Slačka, Milada Závodská -- Vydání první
Brno : Muzeum romské kultury, 2018 -- 230 stran -- cze
ISBN 978-80-86656-37-3

Sign.: II 116593V1

Romové ; organizace ; dějiny dvacátého století ;
Československo ; politická angažovanost ; společenská
angažovanost ; romské organizace ; národnostní politika
; 1945-1969 ; 1945-1989
Autoři se zaměřují na genezi romských organizací, jejichž
činnost byla na přelomu 60.-70. let v Československu
oficiálně povolena.
https://katalog.npmk.cz/documents/472892

3. Bibliodiverzita : manifest nezávislé nakladatelky / Susan Hawthorne ; překlad
Sylva Ficová -- První české vydání
Praha : wo-men, [2018] -- 94 stran -- cze
ISBN 978-80-905239-9-9
Sign.: II 116595V1
nakladatelství ; nakladatelské podnikání ; nakladatelé a
vydavatelé ; elektronické publikování ; knižní obchod
;
knižní kultura
Bibliodiverzita je komplexní soběstačný systém vyprávění,
psaní, vydávání a jiné produkce ústní slovesnosti a
literatury.
https://katalog.npmk.cz/documents/472894

4. Čekám, až se vrátíš : rodinné deníky z války / Anna Hájková (ed.) -- Vydání první
Praha : NLN, 2018 -- 101 stran
ISBN 978-80-7422-655-7
Sign.: I 34603V1
válka ; Lebovič, Eugen, ; Hájková, Pavla, ; druhá světová
válka ; nacismus ; zločin ; protifašistický odboj ; oběť ;
1939-1945
Edice dvou rodinných deníků: Jan Lebovič, Žid a odbojář
skupiny Přehledy žijící v ilegalitě, si vedl deník mezi
březnem a srpnem 1944, kdy byl spolu s částí skupiny
zatčen. V téže době byla za podporu skupiny
deportována také Pavla Hájková, matka Janyho
kamaráda Miloše Hájka. Ta si pořizovala deníkové
záznamy po osvobození během návratu domů a v
prvých poválečných měsících.
https://katalog.npmk.cz/documents/472677

5.
Dějiny symbolů v kultuře středověkého Západu / Michel Pastoureau ; z
francouzského originálu Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental ...
přeložila Helena Beguivinová -- Vydání první
Praha : Argo, 2018 -- 398 stran -- cze
ISBN 978-80-257-2495-8
Sign.: II 116600V1

symbol ; dějiny středověku ; kultura ; společnost ; Evropa
; středověká kultura ; středověká společnost ; kulturní
dějiny ; století 11-14
Kniha se dotýká kulturních dějin zvířat, bestiářů,
středověké zoologie, dějin barev, heraldiky a her.

https://katalog.npmk.cz/documents/472899

6.
Deník varšavského ghetta : 1939-1942 / Adam Czerniaków ; z polského
originálu Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego ... přeložil Jiří
Červenka -- Vydání první
Praha : Sefer, 2018 -- 421 stran -- cze, cze ger
ISBN 978-80-85924-78-7
Sign.: II 116572V1
Czerniaków, Adam, ; Polsko ; Varšava (Polsko) ; Židé ;
perzekuce ; holocaust ; židovské ghetto ; 1939-1942 ;
1939-1945
Deník kromě informací nezměrné historické ceny je
rovněž svědectvím o autorově vnitřním životě, o jeho
postojích, myšlenkách a pocitech.

https://katalog.npmk.cz/documents/472676

7.
Dětské nemoci a jak je léčit / Anja Tochtermann ; z německého originálu
Kinderkrankheiten - Wege der Heilung přeložila Ivana Kraus -- Vydání první
Olomouc : Fontána, [2018] -- 191 stran -- cze
ISBN 978-80-7336-953-8
Sign.: II 116573V1

dítě ; nemoc ; terapie ; dětské nemoci
Hlavním tématem této knihy je poznání, že nemoc není
nutná, a když propukne, není radno s ní bojovat. Mnohem
lepší je posílit vitalitu, všechno ostatní zvládne tělo samo.

https://katalog.npmk.cz/documents/472678

8.
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v
českých zemích. IV. díl, 1. svazek, (Kongregace a řeholní společnosti) / Milan M.
Buben -- První vydání
Praha : Libri, 2016 -- 222 stran
ISBN 978-80-7277-545-3
Sign.: II 116578V1
křesťanství ; společnost ; kultura ; katolicismus ;
organizace ; Katolická církev ; Česko ; řeholní život ;
řeholní spiritualita ; řeholní kongregace ; řeholní
společnost ; klášter ; katolická církev ; století 16-21
Tento díl encyklopedie je zaměřen na kongregace a
řeholní společnosti katolické církve v českých zemích.

https://katalog.npmk.cz/documents/472683

9. Etika mezikulturního a mezináboženského dialogu / Denisa Červenková -- První
vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 -- 155 stran -- cze
ISBN 978-80-246-3911-6
Sign.: II 116563V1
dialog ; mezikulturní komunikace ; etika ; křesťanství ;
teologie ; gnozeologie ; dialog kultur ; mezináboženský
dialog ; mezináboženský vztah ; křesťanská teologie
Studie se soustředí na problematiku mezikulturního a
mezináboženského soužití a zkoumá, co v této oblasti
může nabídnout teologie.
https://katalog.npmk.cz/documents/472664

10. Ilustrovaná Ústava České republiky / ilustroval Jindřich Janíček -- Vydání první
V Praze : 82 Bøok & Design Shõp : Klímová Nikola - Take Take Take, 2018 -- 157
stran
ISBN 978-80-972686-1-9
Sign.: II 116605V1

ústava ; lidská práva ; Česko ; ústavní právo
Ilustrovaná ústava České republiky je praktická kniha
vhodná do každé domácnosti.

https://katalog.npmk.cz/documents/472904

11. Jednotlivec v mezinárodním právu na počátku třetího tisíciletí : lidskoprávní,
investiční a další křižovatky / Pavel Šturma, Zuzana Trávníčková (eds.)
Praha : Česká společnost pro mezinárodní právo, 2018 -- 256 stran -- cze, cze slo
ISBN 978-80-87488-31-7
Sign.: II 116609V1

mezinárodní právo ; fyzická osoba ; právnická osoba
Sborník zabývající se postavením jednotlivce v rámci
mezinárodního práva na počátku třetího tisíciletí.

https://katalog.npmk.cz/documents/472908

12. Léčivé faktory pro sociální organismus / Rudolf Steiner ; podle 2. vydání z
roku 1984 přeložila ... Věra Zoubková
Samotišky : Michael, 2018 -- 246 stran -- cze
ISBN 978-80-86340-59-3
Sign.: II 116576V1

společnost ; filozofie ; lidstvo ; filozofie dějin ; dějiny
civilizace ; antroposofie
Přednášky Rudolfa Steinera z roku 1920, které jsou
stěžejním dílem antroposofie,

https://katalog.npmk.cz/documents/472681

13.
Přátelské pracoviště : metodika k workshopům budování přátelských
organizací se zaměřením na knihovny a jejich služby lidem se specifickými
potřebami / David Šourek
Praha : Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České
republiky, 2015 -- 59 stran
ISBN 978-80-260-9750-1
Sign.: III 39725V1
uživatel ; informace ; knihovna ; informační služby ;
tvůrčí dílna ; norma ; Standard Handicap Friendly ;
Česko ; čtenář ; zdravotně postižený ; práce se
čtenářem ; knihovní služby ; osoba se specifickými
potřebami
; dostupnost informací ; standard ;
přátelská pracoviště ; přátelské organizace ; století 21
Přátelské pracoviště. Co je potřeba vědět o specifických
potřebách. Knihovna bez bariér? Handicap friendly
knihovna (standardy SKIP).
https://katalog.npmk.cz/documents/472526

14. Řízení sociálních procesů v České republice / Kateřina Šámalová, Igor Tomeš
(editoři) a kolektiv autorů -- Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 -- 147 stran -- cze
ISBN 978-80-246-4180-5
Sign.: II 116567V1
sociální služba ; sociální práce ; sociální integrace ;
sociální politika ; státní správa ; Česko
Publikace jmenovitě posuzuje vliv veřejné správy na
průběh vybraných sociálních procesů, usiluje o to
postihnout, zda sociální procesy reálně řídí nebo je pouze
ovlivňuje, a pokud je ovlivňuje, pak zkoumá,
jakými
prostředky a s jakou mírou úspěchu tak činí.
https://katalog.npmk.cz/documents/472669

15. S holokaustem za zády : téma holokaustu v české a překladové literatuře pro
děti a mládež vydávané po roce 1989 / Svatava Urbanová -- Vydání první
Ostrava : Ostravská univerzita, 2018 -- 323 stran -- cze
ISBN 978-80-7464-992-9
Sign.: II 116614V1
literatura pro děti a mládež ; zahraniční literatura ; překlad ;
Česko ; holocaust ; česká literatura ; literární námět ;
literárněvědný rozbor ; 1989Publikace se zabývá tématem holocaustu v české a
překladové zahraniční literatuře pro děti a mládež
vydávané po roce 1989.
https://katalog.npmk.cz/documents/472914

16.
Testování na HIV a VHC v nízkoprahových službách pro uživatele drog :
metodická příručka
Praha : Úřad vlády České republiky, 2019 -- 85 stran
ISBN 978-80-7440-221-0
Sign.: II 116554V1

AIDS ; infekční nemoc ; test ; HIV ; virová hepatitida typu
C ; tuberkulóza
Základní informace o HIV, virové hepatitidě typu C a
tuberkulóze. Různé typy testů. Předtestové a testové
poradenství. Jak podnítit zájem klientů. Genderové
aspekty. Návaznost další péče. Zvyšování kvality. Přehled
úkonů před provedením testu a po provedení testu.
https://katalog.npmk.cz/documents/472561

17. Transsibiřská odysea : po stopách legionáře Jana Kouby / Ina Píšová -- Vydání
první
V Praze : Radioservis, 2018 -- 155 stran
ISBN 978-80-87530-58-0
Sign.: II 116615V1
válka ; biografie ; Kouba, Jan, ; Československé legie ;
Rusko ; Transsibiřská magistrála (Rusko : železniční
trať) ; Československo ; první světová válka ; východní
fronta ; zahraniční vojenské jednotky ; legionáři ;
1894-1947 ; 1914-1918 ; 1914-1920
Deníkové vzpomínky legionáře Jana Kouby na jeho
pobyt v Rusku a putování jeho pravnučky po jeho
stopách.
https://katalog.npmk.cz/documents/472915

18. Uber a Airbnb mění svět : příběhy sdílené ekonomiky / Brad Stone ; přeložil
Jiří Pondělíček -- První vydání
Praha : Grada, 2019 -- 318 stran -- cze
ISBN 978-80-271-0779-7
Sign.: II 116560V1
podnikání ; Airbnb (firma) ; Uber (firma) ; Spojené
státy americké ; elektronické podnikání ; sdílená
ekonomika ; ubytovací zařízení ; sdílení vozidel ;
století 21
Nová generace podnikatelů ze Silicon Valley, kteří za
pomoci moderních technologií narušují zaběhané
konvence celých spotřebních odvětví.

https://katalog.npmk.cz/documents/472628

19. Ve jménu života vašeho... připravila Adéla Petruželková -- Druhé, rozšířené
vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 -- 111 stran
ISBN 978-80-246-4250-5
Sign.: III 39732V1

společnost ; politika ; protest ; Palach, Jan, ; Zajíc, Jan,
; Plocek, Evžen, ; Československo ; Srpen 1968 ;
sebeupálení ; 1968-1969
Sborník vydaný k padesátiletému výročí sebeupálení
Jana Palacha a dalších.

https://katalog.npmk.cz/documents/472666

20.
Zraková postižení : behaviorální přístupy při edukaci s pomůckami / Pavel
Beneš -- 1. vydání
Praha : Grada, 2019 -- 135 stran -- cze
ISBN 978-80-271-2110-6
Sign.: II 116561V1

vada zraku ; zrakově postižený ; kompenzační
pomůcky ; behaviorální terapie ; pedagogická
rehabilitace ; sociální rehabilitace ; kvantitativní
výzkum
Publikace je příspěvkem pro speciálně pedagogickou
praxi a výzkum, přináší však také nové poznání do
oblasti optometrie a dalších disciplín zaměřených na
korekce zrakového vnímání.
https://katalog.npmk.cz/documents/472630

