1.
"Račte to podepsat libovolnou šifrou" : prezident Masaryk jako anonymní
publicista (1918-1935) / Richard Vašek -- Vydání první
Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2018 -- 357 stran – cze
-- Edice : České moderní dějiny
ISBN 978-80-200-2943-0

Sign.: II 116627V1

společnost ; politika ; osobnost ; publikační činnost ;
žurnalistika ; literatura ; Masaryk, Tomáš Garrigue ;
Česko ; Československo ; anonymní publicistika ;
prezident ; 1918-1935
Žurnalistická a literární činnost prezidenta T.G.
Masaryka, kterou se pokoušel ovlivňovat veřejné mínění
a vstupoval do řady dobových sporů. Zázemí a nejbližší
spolupracovníci prezidenta. Anonymní články a
příspěvky T.G. Masaryka z let 1918-1935.
https://katalog.npmk.cz/documents/473072

2.
Česko-slovenská výstava : Národní muzeum : Slovensko-česká výstava :
Slovenské národné múzeum / autoři hlavních studií Dušan Kováč, Jan Rychlík
Bratislava : Slovenské národné múzeum, [2018] -- 296 stran -- cze, cze slo
ISBN 978-80-7036-567-0

Sign.: III 39749V1

dějiny dvacátého století ; národní vědomí ; společnost
kultura ; muzeum ; Národní muzeum (Praha, Česko)
Slovenské národné múzeum ; Československo
národnostní poměry ; národní identita ; muzejní sbírky
1918-1992

;
;
;
;

Výpravný celobarevný katalog vydávaný u příležitosti
výstavy Národního muzea a Slovenského národného
múzea, pořádané ke 100. výročí Československa.
https://katalog.npmk.cz/documents/472961

3. Český literární samizdat 1949-1989 : edice, časopisy, sborníky / Michal Přibáň
a autorský kolektiv Eduard Burget, Marta Edith Holečková, Michal Jareš, Veronika
Košnarová, Petra Loučová, Alena Přibáňová, Pavel Šidák, Andrea Vítová – Vyd. 1.
Praha : Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018 -- 612 stran -- cze
ISBN 978-80-200-2903-4
Sign.: II 116628V1
literatura ; periodikum ; nakladatelské podnikání ; Česko
; samizdat ; vydavatel ; století 20 ; 1949-1989

Kniha obsahuje celkem 311 podrobně zpracovaných
hesel vydavatelských podniků, časopisů a výběrově i
neperiodických sborníků z oblasti literárního samizdatu
poúnorového i posrpnového období.
https://katalog.npmk.cz/documents/473074

4. Český tramping v časech formování a rozmachu / Jan Krško, Jan Mareš, Jan
Pohunek, Jan Randák, Jan Špringl -- Vydání první
Praha : Academia, 2019 -- 238 stran
ISBN 978-80-200-2897-6
Sign.: II 116629V1
společnost ; volný čas ; mimoškolní výchova ; kultura ;
politika ; hudba ; subkultura ; sport ; Česko ; tábornictví ;
století 20
Dějiny prvorepublikového trampingu jsou zajímavou
historii
meziválečné
společnosti
a
mladého
československého státu. Tramping a mimoškolní výchova,
(pop)kultura, sport a zábava.
https://katalog.npmk.cz/documents/473075

5. Hádanky na cesty. Písmenka / ilustrace: Antoaneta Četrafilova -- 1. vydání v
ČR
Praha : Albi, 2018 -- 40 nečíslovaných karet, to je, 80 stran
ISBN 978-80-87958-69-8
Sign.: I 34606V1
předškolní dítě ; předškolní věk ; čeština ; abeceda ; cvičení
; hádanka
Krabička plná zábavy obsahuje 80 karet na učení písmenek.
Hádanky jsou určené na cesty autem, letadlem, vlakem a
také na doma.

https://katalog.npmk.cz/documents/473232

6.
Nás bylo málo jen, než přišly tisíce... : Česká strana státoprávně pokroková
(1908-1918) / Josef Tomeš -- Vydání první
Praha : Academia, 2018 -- 412 stran, 24 nečís. stran obrazových příloh – cze –
Edice : Historie (Academia)
ISBN 978-80-200-2894-5
Sign.: II 116631V1

politická strana ; politika ; Česká strana státoprávně
pokroková ; Česko ; století 20 ; 1908-1918
Česká strana státoprávně pokroková představuje v
mnohém jedinečný subjekt české politiky posledních let
před první světovou válkou i následující dramatické doby
válečné. Přestože nepatřila k velkým a vlivným stranám,
výrazně se uplatňovala na dobové politické scéně
https://katalog.npmk.cz/documents/473077

7.
Nepotřebný východ? : strany a stranické systémy nových spolkových zemí
Německa / Lukáš Novotný -- Vydání 1.
Praha : Academia, 2018 -- 239 stran
ISBN 978-80-200-2899-0
Sign.: II 116632V1

politika ; politická strana ; volby ; vláda ; země bývalé NDR ;
Německo ; stranický systém ; 1990Publikace sleduje proměny politických stran nových
spolkových zemí Německa a zaměřuje se na úroveň voleb
do zemských sněmů.
https://katalog.npmk.cz/documents/473078

7.
Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích / Lukáš Fasora,
Miroslav Kunštát, Tomáš W. Pavlíček a kol. -- Vydání první
Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2018 -- 579 stran -- cze
ISBN 978-80-200-2969-0
Sign.: II 116634V1
náboženství ; křesťanství ; společnost ; politika ;
katolicismus ; liberalismus ; modernismus ; kultura ;
národ ; Česko ; papežství ; ultramontanismus ; evangelíci
; náboženské poměry ; Češi a Němci ; století 19-20 ;
1820-1939
Analýza obrazu papeže v českém i německém jazykovém
prostředí, a to jak v katolické církvi, tak v nekatolickém a
občanském prostředí vůbec.
https://katalog.npmk.cz/documents/473080

8.

Počátek českého knihtisku / Kamil Boldan -- Vydání první

Praha : Scriptorium, 2018 -- 317 stran -- cze
ISBN 978-80-88013-69-3
Sign.: II 116636V1

kniha ; tiskárna ; dějiny ; kultura ; Plzeň (Česko) ; knihtisk ;
vzácné tisky ; prvotisk ; knižní kultura ; století 15

Zrod moderního knihtisku. Rozšíření knihtisku a podoba
inkanábulí. Tisky pro katolickou církev. Čeští a moravští
prvotiskaři.
https://katalog.npmk.cz/documents/473082

9. Studená válka : nový pohled na konflikt mezi Západem a Východem / Bridget
Kendallová ; z anglického originálu The Cold War: a new oral history of life
between East and West ... přeložil Jan Šindelka -- Vydání první
Praha : Knižní klub, 2018 -- 551 stran, 16 nečís. stran obrazových příloh -- cze
ISBN 978-80-242-6201-7
Sign.: II 116638V1

svět ; politika ; dějiny dvacátého století ; studená válka ;
každodenní život ; orální historie ; 1945-1989
Kniha doplňuje zásadní rozhlasový seriál stanice BBC
Radio 4 a je povinnou literaturou pro každého, kdo
chce pochopit, jak napětí panující v minulém století
utvářelo moderní svět, a také to, jak se v té době žilo.

https://katalog.npmk.cz/documents/473084

10.

Vývoj kodifikace české výslovnosti / Veronika Štěpánová -- Vydání první

Praha : Academia, 2019 -- 287 stran -- cze
ISBN 978-80-200-2900-3
Sign.: II 116639V1
čeština ; výslovnost ; výzkum ; spisovná čeština ; vývoj
jazyka ; ortoepie ; transkripce ; kodifikace jazyka ;
standardizace jazyka ; století 15-21
Specifika zkoumání a popisu zvukové roviny jazyka v
českém prostředí. Historie české ortoepie. Analýza
starších i současných příruček o výslovnosti. Časté nebo
nápadné odchylky od kultivovaného projevu. Výzkum
výslovnostního úzu přejatých slov v češtině.
https://katalog.npmk.cz/documents/473085

12.

Zrada vzdělanců / Julien Benda ; přeložil Michal Novotný -- Vydání 1.

Praha : Academia, 2018 -- 281 stran -- cze
ISBN 978-80-200-2872-3
Sign.: II 116640V1

filozofie ; ideologie ; společnost ; politika ; francouzská
filozofie ; kritická analýza ; politická filozofie ;
vzdělanost ; intelektuální život ; duchovní hodnoty ;
století 19-20
Politická doba. Povaha politických vášní. Vzdělanci.
Zrada vzdělanců. Celkový pohled. Prognóza.

https://katalog.npmk.cz/documents/473086

