1.
Bezejmenní : minulost, která měla zůstat skryta / Milan Krčmář -- 1. vydání
V Brně : CPress, 2019 -- 479 stran -- cze
ISBN 978-80-264-2789-6
Sign.: II 117165V1
uprchlík ; soud ; Třebíč (Česko) ; Polsko ; Česko ; Židé ; vražda ; soudní proces ; 19211930 ; století 20 ; 1925
Historický román českého autora inspirovaný skutečným kriminálním případem, který
se odehrál v Třebíči v první polovině dvacátého století.
https://katalog.npmk.cz/documents/476549

2.
Devadesátky! : roky nespoutané svobody / Johana Fundová -- 1. vydání
Brno : CPress, 2019 -- 288 stran -- cze
ISBN 978-80-264-2794-0
Sign.: II 117166V1
životní styl ; kultura ; společnost ; Česko ; masová kultura ; každodenní život ;
společenská transformace ; 1991-2000
Unikátní porevoluční éru, její atmosféru a nezapomenutelné fenomény si
připomeneme nejen prostřednictvím textů autorky, ale i spoustou unikátních fotografií
a také třemi desítkami autorských vzpomínek známých i méně známých osobností.
https://katalog.npmk.cz/documents/476550

3.
Historické monumenty : čtyřicet podivuhodných památek, které stvořila lidská
ruka / Vladimír Liška -- 1. vydání
Praha : XYZ, 2019 -- 213 stran -- cze
ISBN 978-80-7597-506-5
Sign.: III 40024V1
architektura ; kulturní dědictví ; svět
Čtyřicet památek, které nám zanechaly předchozí generace. Jejich krásu a kouzlo
můžete obdivovat alespoň prostřednictvím této knihy.
https://katalog.npmk.cz/documents/476223

4.
Homeless guide : jak přežít na ulici a užít si to / Tony Havlík -- 1. vydání
V Brně : BizBooks, 2019 -- 253 stran -- cze
ISBN 978-80-265-0885-4
Sign.: II 117146V1
marginální jedinec ; interpersonální vztahy ; biografie; Praha (Česko) ; bezdomovectví;
každodenní život ; sebepéče ; argot ; patologická závislost ; století 20-21
Téma bezdomovectví, které je ve společnosti stále velkým tabu. Potkáváme je denně
v ulicích. Většinou jsou přehlíženi. Řeč je o lidech bez domova. Různé tipy a rady,
které vám přijdou vhod, pokud se necháte závěrem publikace zlákat k životu "být na
ulici". https://katalog.npmk.cz/documents/476376

5.
Jak mi dneska je? : 44 možných i nemožných způsobů, jak začít
psychoterapeutické sezení / Thomas Prünte ; z německého originálu Wie geht
es mir heute? přeložil Petr Babka -- Vydání první
Praha : Portál, 2019 -- 199 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1436-6
Sign.: II 117183V1
psychoterapie ; diagnostický rozhovor
Publikace se věnuje různým způsobům, jak zahájit terapeutické sezení. Nabízí celou
řadu řešení, jak efektivně zvládnout úvodních deset minut terapie. Příručka pro
terapeuty. Nabízené techniky slouží třeba regulaci emocí, hledání zdrojů a
vyjadřování skrytých potřeb. https://katalog.npmk.cz/documents/476604

6.
Konspirační teorie / Charlotte Greigová s příspěvky Nigela Cawthornea ;
překlad: Jakub Hatoň -- 1. vydání
V Brně : CPress, 2019 -- 127 stran -- cze
ISBN 978-80-264-2831-2
Sign.: III 40031V1
svět ; dějiny ; konspirační teorie ; spiknutí
Výklad různých událostí dvacátého a nynějšího století z hlediska konspiračních teorií.
Kapitoly se zaobírají japonským útokem na Pearl Harbor v prosinci 1941, údajným
útěkem Adolfa Hitlera na Antarktidu, přistáním Američanů na Měsíci, aférou
Watergate, smrtí princezny Diany, teroristickými útoky, činností skupiny Bilderberg a
dalšími zajímavými událostmi. https://katalog.npmk.cz/documents/476460

7.
Malach Center for Visual History on its 10th anniversary : Compendium of
papers of the Prague Visual History and Digital Humanities Conference 2020 /
editors : Jiří Kocián, Jakub Mlynář, Petra Hoffmannová -- First published
Praha : Matfyzpress - vydavatelství MFF UK, 2020 -- 138 stran -- eng
ISBN 978-80-7378-413-3
Sign.: II 117198V1
dějiny ; historiografie ; Pitter, Přemysl, ; Centrum vizuální historie Malach ; Praha
(Česko) ; vizuální historie
Sborník příspěvků z konference pražské vizuální historie konané u příležitosti 10.
výročí Centra vizuální historie Malach. Zmíněna akce "Zámky" přemysla Pittra.
https://katalog.npmk.cz/documents/476649

8.
Máme holý ruce / Magdaléna Platzová -- 1. vydání
V Brně : CPress, 2019 -- 151 stran -- cze
ISBN 978-80-264-2796-4
Sign.: II 117155V1
student ; studentský protest ; politika ; vláda ; biografie ; Platzová, Magdaléna, ;
Československo ; sametová revoluce ; středoškolští studenti ; století 20 ; 1989
"Máme holý roce" je autentický deník studentky z doby převratu, ale zároveň i historický
román, ve kterém jsou popsány události tak, jak se skutečně staly.
https://katalog.npmk.cz/documents/476450

9.
Mezníky našich dějin. 1918-1968-1989 / kolektiv autorů -- Vydání I.
Praha : Národní institut pro další vzdělávání, 2019 -- 71 stran -- cze
ISBN 978-80-7578-015-7
Sign.: III 40038V1
dějiny dvacátého století ; školství ; výuka ; politika ; století 20 ; 1918 ; 1968 ; 1989
Významné události československých dějin 20. století. Příspěvky jsou zaměřeny
především na školství a výuku československých dějin.
https://katalog.npmk.cz/documents/476612

10.
Mluv jako TED : 9 tajemství veřejné prezentace od nejlepších speakerů z TEDx
konferencí / Carmine Gallo ; překlad: Viktor Dvořák -- 2. vydání
Brno : BizBooks, 2019 -- 287 stran -- cze
ISBN 978-80-265-0888-5
Sign.: II 117158V1
informace ; prezentace ; sociální komunikace ; veřejné vystupování ; obchodní
komunikace ; firemní prezentace
Rady a techniky, které nám pomohou při prezentaci. Příručka nám poradí, jak vyprávět
příběhy, zvolit správné tempo řeči, ovládat řeč těla, zaujmout posluchače novými
informacemi, ohromit je, odlehčit naši prezentaci humorem a také neunavit
posluchače.
https://katalog.npmk.cz/documents/476461

11.
Nejvýznamnější varhany v České republice / Jiří Krátký, Štěpán Svoboda -- 1.
vydání
V Brně : CPress, 2019 -- 267 stran -- cze
ISBN 978-80-264-2859-6
Sign.: III 40032V1
hudební nástroj ; Česko ; varhany ; kostely
110 varhan z celé České republiky, které jsou něčím cenné a významné, pocházející
z období od konce 16. století až po současnost. Čtenář se seznámí s terminologií a
stavbou varhan, nechybí ani obrys dějin varhanářství a význam varhan v současné době.
https://katalog.npmk.cz/documents/476462

12.
Nic mi není! Pomoc nepotřebuju! : jak pomoci duševně nemocnému, který
odmítá léčbu / Xavier Amador ; z anglického originálu I am not sick! I don't need
help! přeložila Marcela Koupilová -- Vydání první
Praha : Portál, 2019 -- 263 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1525-7
Sign.: II 117174V1
Psychiatrie ; duševně nemocný ; mentální handicap ; diagnostika ; lékař ; nemocný ;
terapie ; interpersonální komunikace ; pomáhající chování
Komunikace s duševně nemocnými lidmi, kteří odmítají pomoc, a jak je přimět k léčbě.
Pomoci duševně nemocnému člověku je obtížné. Trpí tzv. anozognózií. Techniky
LEAP/4P a jak můžou pomoci nemocnému.
https://katalog.npmk.cz/documents/476594

13.
Obsedantně-kompulzivní porucha / Ján Praško, Aleš Grambal, Miloš Šlepecký,
Jana Vyskočilová -- Vydání 1.
Praha : Grada Publishing, 2019 -- 268 stran -- cze
ISBN 978-80-271-0495-6
Sign.: II 117190V1
psychiatrie ; diagnostika ; terapie ; obsedantně kompulzivní porucha
Diagnostika a etiopatogeneze u obsedantně-kompulzivní poruchy. Léčba obsedantněkompulzivní poruchy. Doporučené postupy v léčbě obsedantně-kompulzivní poruchy.
https://katalog.npmk.cz/documents/476627

14.
Poznamenaný : deset měsíců s Janem A. Baťou / Vladimír Krejčí ; k vydání
připravil a úvodní studií a poznámkovým aparátem opatřil Martin Jemelka -Vydání první
Praha : Kniha Zlín, 2019 -- 295 stran -- cze
ISBN 978-80-7473-871-5
Sign.: II 117150V1
podnikání ; biografie ; Krejčí, Vladimír, ; Baťa, Jan Antonín, ; Baťovy závody ; Zlín (Česko);
Česko ; právníci ; podnikatel ; průmyslový podnik ; spolupracovník ; autobiografie ;
století 20 ; 1938-1945 Paměti právníka a tajemníka úspěšného podnikatele Jan
Antonína Bati. Ve svých pamětech popisuje své mládí, nástup do firmy, přibližuje svůj
pracovní i soukromý život. Obsahuje fotografie a poznámky.
https://katalog.npmk.cz/documents/476380

15.
Praktický rádce pro život seniora : trénink paměti, cvičení, aktivity, prevence
nemocí... / Jitka Suchá, Iva Holmerová -- 1. vydání
[Brno] : Edika, 2019 -- 164 stran -- cze
ISBN 978-80-264-2709-4
Sign.: II 117154V1
starší člověk ; aktivita ; prevence ; aktivní stárnutí ; prevence onemocnění ; kvalita
života ; zdravotně-sociální služba ; trénink paměti
Kniha je určena všem, které zajímá kvalita života ve vyšším věku, což jsou především
senioři. V první části se autorky věnují problematice takzvaného zdravého stárnutí, ve
druhé se zabývají nejčastějšími onemocněními a potížemi spojenými s vyšším věkem.
https://katalog.npmk.cz/documents/476440

16.
Procházky Prahou : krok za krokem ulicemi města / Jan Pohunek, Iva
Pohunková -- 1. vydání
Brno : CPress, 2019 -- 199 stran -- cze
ISBN 978-80-264-2625-7
Sign.: II 117144V1
vlastivěda ; kulturní dědictví ; architektura ; Praha (Česko)
Průvodce s bohatým obrazovým i mapovým doprovodem nabízí rozmanité výlety po
Praze. Trasy zahrnují klasické cíle turistů, méně známá místa i okrajové čtvrti.
Navštívit na nich můžete historické, technické i přírodní památky. Nezapomíná na
staré pražské pověsti ani nedávné "městské legendy".
https://katalog.npmk.cz/documents/476352

17.
Přemysl Pitter : evropský humanista a zachránce dětí / autoři: Lenka Lajsková,
Eduard Šimek
Praha : Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové : Národní pedagogické
muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2018 -- 22 stran -- cze
ISBN 978-80-86935-38-6
Sign.: II 117206V1
křesťanství ; péče o dítě ; humanitární činnost ; humanismus ; Pitter, Přemysl, ;
Fierzová, Olga, ; Česko ; Švýcarsko ; charitativní pracovníci ; křesťanští aktivisté ;
století 20 ; 1895-1976 ; 1900-1990
Stručný přehled života a díla evropského humanisty a zachránce dětí Přemysla Pittra.
https://katalog.npmk.cz/documents/476660

18.
Rok zázraků : svědectví o revoluci roku 1989 ve Varšavě, Budapešti, Berlíně a
Praze / Timothy Garton Ash ; přeložil Miroslav Drozd autorův doslov z roku
2019 přel. Martin Pokorný -- V českém jazyce vydání třetí, v nakladatelství
Prostor první
Praha : Prostor, 2019 -- 197 stran -- cze
ISBN 978-80-7260-433-3
Sign.: II 117194V1
dějiny dvacátého století ; revoluce ; společnost ; politika ; střední Evropa ; východní
Evropa ; 1989
Svědectví britského historika, politologa a publicisty představuje jedinečné zachycení
převratných událostí roku 1989 ve čtyřech evropských socialistických zemích.
https://katalog.npmk.cz/documents/476641

19.
Samet 1989 / Tatiana Čabáková -- 1. vydání
Brno : CPress, 2019 -- 317 stran -- cze
ISBN 978-80-264-2809-1
Sign.: II 117159V1
dějiny dvacátého století ; společnost ; politika ; biografie ; Československo ; Česko ;
Slovensko ; sametová revoluce ; osobnosti ; století 20-21 ; 1989
Samatová revoluce 1989. V pestré mozaice vzpomínek na rok 1989 se o své zážitky
podělila například zpěvačka Hana Zagorová, disident Jan Urban, herec Milan Lasica,
tajně vysvěcený kněz Pavel Kuchař, zpěvák Michael Kocáb a další osobnosti.
https://katalog.npmk.cz/documents/476465

20.
Sametová diplomacie : vzpomínky na výjimečné roky 1989-1992 / Dana
Huňátová
Praha : Kniha Zlin, 2019 -- 314 stran -- cze
ISBN 978-80-7473-910-1
Sign.: II 117160V1
politika ; vláda ; stát ; zahraniční politika ; biografie ; Huňátová, Dana ;
Československo ; Česko ; státní úředníci ; diplomacie ; století 20-21 ; 19891992
Vzpomínky vysoké úřednice ministerstva zahraničí dokumentují nové směřování
československé zahraniční politiky v letech 1989-1992. Popisuje hlavní cíle naší
zahraniční politiky po roce 1989, obnovení postavení Československa v Evropě a
dosažení dohody o odchodu sovětských vojsk ze země.
https://katalog.npmk.cz/documents/476466

21.
Sametová revoluce / Miroslav Šiška
Praha : Naše vojsko, 2019 -- 66 stran -- cze
ISBN 978-80-206-1826-9
Sign.: III 40044V1
dějiny dvacátého století ; politika ; Československo ; sametová revoluce ; 1989
Okolnosti pádu komunistického režimu v Československu v listopadu a prosinci
roku 1989. Ucelený pohled na události, které změnily jednou provždy naše
dějiny podané čtivou formou.

https://katalog.npmk.cz/documents/476625

22.
Sametová revoluce : cesta ke svobodě / František Emmert -- 1. vydání
V Brně : CPress, 2019 -- 265 stran -- cze
ISBN 978-80-264-2834-3
Sign.: III 40034V1
dějiny dvacátého století ; společnost ; politika ; Československo ; sametová
revoluce ; 1989
Publikace představuje situaci v Československu před rokem 1989, co
předcházelo 17. listopadu, i jak probíhala samotná Sametová revoluce.
Zachycuje tehdejší atmosféru i jednotlivé aktéry. Revoluce přinesla obrovské
změny, vytváří ostrý předěl mezi zcela odlišnými společnostmi a způsoby života.
https://katalog.npmk.cz/documents/476467

23.
Sametová revoluce = Velvet revolution / Jaroslav Kučera ; překlady do
angličtiny Liba Taylor -- Vydání první
[Praha] : JAKURA, 2019 -- 115 stran -- cze, cze eng
Sign.: II 117196V1
revoluce ; fotografie ; dokument ; společnost ; Kučera, Jaroslav, ; Praha (Česko) ;
sametová revoluce ; století 20 ; 1989
Fotografická publikace zachycující dění kolem tzv. Sametové revoluce v r. 1989.
https://katalog.npmk.cz/documents/476643

24.
Semafor : šedesát let v jednom představení / Jiří Suchý, Lukáš Berný -- 1.
vydání
V Brně : CPress, 2019 -- 80 stran -- cze
ISBN 978-80-264-2659-2
Sign.: III 40028V1
divadlo ; dějiny ; biografie ; Suchý, Jiří, ; Divadlo Semafor ; Praha (Česko) ;
Česko ; divadelní herci ; zpěváci ; textař ; divadlo malých forem ;
autobiografie ; 1959-2019 ; století 20-21
Jiří Suchý, Jiří Šitr, Jitka Molavcová a spousta dalších. Tváře, které se
nesmazatelně zapsaly do dějin českého divadelnictví, hudby i televizní
zábavy. Divadlo SEdmi MAlých FOrem vás u příležitosi šedesátého výročí zve
na prohlídku své vlastní historie.
https://katalog.npmk.cz/documents/476381
25.
Slovník disidentů : přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích
v letech 1956-1989. II / [koordinátoři] Alexandr Daniel, Zbigniew Gluza ;
překlad Petruška Šustrová -- Vydání první
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019 -- 743 stran -- cze
ISBN 978-80-88292-30-2
Sign.: III 40004/2V1
politika ; biografie ; Sovětský svaz ; osobnosti ; disidenti ; 1956-1989
Druhý díl Slovníku disidentů se věnuje disidentským hnutím v zemích někdejšího
Sovětského svazu: Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Estonsku, Gruzii, krymským
Tatarům, Litvě, Lotyšsku, Moldavsku, Rusku a Ukrajině.
https://katalog.npmk.cz/documents/476644

26.
Žalmy. Žalmy I, Žalm 1-40 : podle řeckého překladu Septuaginty / z řeckých
originálů přeložili Veronika Černušková, Jana Plátová a Ladislav Tichý -Vydání první
V Praze : Vyšehrad, 2019 -- 145 stran -- cze
ISBN 978-80-7601-201-1
Sign.: II 117163V1
posvátná kniha ; text ; klasická řečtina ; hebrejština ; překlad ; Bible. ; biblické texty
; biblické verze ; biblická interpretace ; žalmy
Třetí svazek ediční řady "Septuaginta" přináší překlad textu první knihy žaltáře
(žalm 1-40).
https://katalog.npmk.cz/documents/476472

