1.

...a další studie / Pavel Janoušek -- Vydání první -- Edice: Literární řada

Praha : Academia, 2018 -- 309 stran
ISBN 978-80-200-2834-1
Sign.: II 116781V1

literatura ; literární kritika ; divadlo ; literární teorie ;
česká literatura ; české divadlo
Rozmanité pohledy na literární (a divadelní) vědu, jakož
i na samu uměleckou tvorbu a na formy její reflexe.

https://katalog.npmk.cz/documents/474725

2. Česká republika a diaspora: co bylo a co bude? / Stanislav Brouček a kol. -Vydání první
Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2019 -- 309 stran -- cze
ISBN 978-80-88081-24-1
Sign.: II 116823V1
zahraničí ; emigrace ; přistěhovalectví ; Česko ;
Češi ; češství ; národní identita ; migrační politika ;
diaspora (sociologie) ; krajani
Výběr úvah o užitečnosti dialogu mezi
akademickou sférou, politikou a nositeli vnější
migrace, které s určitou přibližností můžeme
zahrnout pod pojem česká diaspora.
https://katalog.npmk.cz/documents/474804

3.

Čtrnáct barev Vánoc : jiný obraz svátků očima etnologa / Jana Poláková

Brno : Moravské zemské muzeum, 2018 -- 529 stran -- cze
ISBN 978-80-7028-512-1
Sign.: II 116784V1

národnostní menšina ; cizinec ; etnologie ; Česko ;
Vánoce ; vánoční zvyky ; orální historie ; století 20-21
Prožívání Vánoc příslušníky národnostních menšin a
etnologický výzkum s nimi spojených zvyků.

https://katalog.npmk.cz/documents/474730

4. Den hanby 1969 : 21. srpen 1969 v ulicích českých a moravských měst /
Daniel Povolný a kol. -- První vydání
Praha : Mladá fronta, 2019 -- 303 stran
ISBN 978-80-204-5497-3
Sign.: III 39829V1

Společnost ; politika ; Československo ;
demonstrace ; pouliční nepokoje ; protestní hnutí ;
normalizace ; politická perzekuce ; 1968-1969
Výpravná obrazová publikace k
dramatických událostí srpna 1969.

50.

výročí

https://katalog.npmk.cz/documents/474805

5. Devět z české hudební alternativy osmdesátých let / Pavla Jonssonová -První vydání
Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019 -- 216 stran -- cze
ISBN 978-80-246-4328-1
Sign.: II 116791V1

hudba ; alternativa ; stát ; společnost ; kultura ; Česko ;
alternativní kultura ; hudební život ; 1981-1990
Publikace zachycuje atmosféru osmdesátých let 20.
století v oblasti hudební alternativy a osobnosti s ní
spojené.

https://katalog.npmk.cz/documents/474746

6.
Evropa v agonii pochodů smrti 1944-1945 : po stopách pochodů smrti
lidických žen, vězňů a válečných zajatců / Milena Městecká
[Praha] : Orego productions, [2019] -- 303 stran
ISBN 978-80-87528-47-1
Sign.: II 116824V1

válka ; dějiny dvacátého století ; transport smrti ;
válečný zločin ; oběť ; nacismus ; druhá světová válka
; 1944-1945 ; 1939-1945
Popsány osudy lidických žen, vězňů a válečných
zajatců, kteří v letech 1944-1945 prošli pochody
smrti.
https://katalog.npmk.cz/documents/474806

7. Lid versus demokracie : proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit
/ Yascha Mounk ; přeložil Martin Pokorný -- V českém jazyce vydání první
Praha : Prostor, 2019 -- 383 stran -- cze
ISBN 978-80-7260-420-3
Sign.: II 116826V1

demokracie ; autoritářství ; společnost ; autoritativní
režim ; občanská společnost ; politická angažovanost ;
politická identita ; populismus ; krize společnosti
Autor se snaží vystihnout specifické příčiny, jež posilují
přitažlivost autoritářských programů.

https://katalog.npmk.cz/documents/474808

8.

Obory budoucnosti / Alec Ross ; přeložil Jan Prokeš -- Vydání první

Praha : Argo, 2019 -- 330 stran -- cze
ISBN 978-80-257-2881-9
Sign.: II 116827V1
ekonomika ; práce ; společnost ; technologický rozvoj
; sociální aspekt ; ekonomický aspekt ; hospodářská
odvětví ; sociální změna
Zasvěcený a informovaný pohled na přicházející
změny v oborech, které
nejvíce ovlivní naší
ekonomickou
budoucnost, počínaje robotikou a
umělou inteligencí přes kybernetickou bezpečnost a
komerční využití genomiky až po dopad digitálních
technologií na peněžní trhy.
https://katalog.npmk.cz/documents/474809

9.
Prameny Máchova Máje : fakta a hypotézy / Michal Charypar -- Vydání
první
Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR : Akropolis, 2018 -- 165 stran -- cze
ISBN 978-80-88069-65-2
Sign.: II 116782V1
poezie ; Mácha, Karel Hynek, ; česká poezie ; rukopis ;
písemný pramen ; vydavatelská činnost ; textologie ;
století 19
Textologicky zaměřená práce přináší přehled a
podrobný popis všech dnes známých rukopisných a
tištěných autorských pramenů básnické skladby Karla
Hynka Máchy Máj.

https://katalog.npmk.cz/documents/474727

10. Regionální školství : školský zákon ; vyhlášky ; předškolní, základní, střední,
vyšší odborné a jiné vzdělávání ; školy a školská zařízení ; dotace ; školní
stravování ; maturity ; výkon ústavní a ochranné výchovy ; Pedagogičtí pracovníci
; redakční uzávěrka 1.10. 2019.
Praha : Sagit, 2019 -- 560 stran -- cze
ISBN 978-80-7488-372-9
Sign.: II 116863V1
školství ; regionální školství ; ústavní výchova ;
pedagog ; Česko ; ochranná výchova
Celkem 47 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do
3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech
prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací;
uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí
pracovníci; ústavní a ochranná výchova a preventivně
výchovná péče.
https://katalog.npmk.cz/documents/475081

11.
Rodinné právo - právní postavení dítěte. výklad k právnímu postavení
dítěte a výběr z důležitých soudních rozhodnutí v této oblasti / Petra
Polišenská, Radka Feberová, Zdeněk Stuchlík -- Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2019 -- 346 stran
ISBN 978-80-7598-442-5
Sign.: II 116821V1
rodina ; právo ; ochrana dítěte ; práva dítěte ; Česko ;
rodinné právo ; sociálně-právní ochrana dětí ; soudní
rozhodnutí
Autoři čtenářům předestírají základní vymezení
podstatných institutů této právní úpravy, přičemž každý z
nich je doplněn stěžejní judikatorní praxí.
https://katalog.npmk.cz/documents/474781

12.
Vojáci nebo podnikatelé? : hospodářské a finanční aktivity
československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři / Daniela
Brádlerová -- Vydání první
Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2019 -- 430 stran -cze
ISBN 978-80-200-2971-3
Sign.: II 116828V1
válka ; armáda ; dějiny dvacátého století ;
Československé legie ; Rusko ; Sibiř (Rusko) ;
Československo ; zahraniční vojenské jednotky ;
vojenské dodávky ; rekvizice ; logistika ; ekonomické
činnosti ; válečná kořist ; 1914-1920
Kniha sleduje hospodářské a finanční aktivity
československých legií v Rusku během první světové
války.
https://katalog.npmk.cz/documents/474810

13. Vysoké školství : aktuální znění zákona o vysokých školách : nařízení vlády,
vyhlášky : redakční uzávěrka 19.8. 2019
Ostrava : Sagit, 2019 -- 136 stran
ISBN 978-80-7488-366-8
Sign.: II 116862V1
vysoké školství ; vysoká škola ; Česko
Publikace obsahuje zákon o vysokých školách po dvou
menších novelách z poloviny roku 2019; dále zde najdete
aktuální znění 5 nařízení vlády a vyhlášek. Všechny změny
textů jsou vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy
jsou plně citovány.

https://katalog.npmk.cz/documents/475080

14. Z toho, co bylo - zůstává to, co bude : básník a kritik Antonín Brousek /
Lucie Antošíková -- První vydání
Brno : Host, 2017 -- 231 stran -- cze
ISBN 978-80-88069-51-5
Sign.: II 116829V1
poezie ; literární kritika ; dílo ; interpretace ; přijetí ;
Brousek, Antonín, ; Česko ; česká poezie ; literární život
; literárněvědný rozbor ; století 20
Cílem knihy je prostřednictvím podrobné interpretace
díla představit autora jako komplexní bytost. Brousek
působil jako básník, literární kritik, redaktor,
překladatel a pedagog. Stěžejním bodem se v knize
stává autorova poezie.
https://katalog.npmk.cz/documents/474811

15. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí : komentář / Miloslav Macela, Daniel
Hovorka, Adam Křístek, Klára Trubačová, Zuzana Zárasová -- 2. vydání
Praha : Wolters Kluwer, 2019 -- xxiii, 869 stran
ISBN 978-80-7598-481-4
Sign.: II 116822V1
ochrana dítěte ; legislativa ; Česko ; sociálně-právní
ochrana dětí
Komentář k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí v České
republice. Co vše má veřejná sféra ve vztahu k
(ohroženým) dětem a rodinám vykonávat, na jaký okruh
dětí se zaměřuje, na jaké situace reaguje a jakým
způsobem nebo jaká jsou práva a povinnosti všech
zúčastněných…
https://katalog.npmk.cz/documents/474803

16.

Židovské hřbitovy a pohřbívání / Jaroslav Achab Haidler -- První vydání

Praha : Grada Publishing, 2019 -- 192 stran
ISBN 978-80-271-0261-7
Sign.: II 116830V1

judaismus ; Česko ; Židé ; židovské hřbitovy ; náhrobky
; židovské památky ; židovské nápisy ; pohřební
zvyky ; pohřební obřady
Kniha popisuje židovské pohřbívání a hřbitovy v
Čechách a na Moravě.

https://katalog.npmk.cz/documents/474812

