1.
"Kéž je to všecko ku prospěchu obce!" : Jan Patočka v dokumentech Státní
bezpečnosti / Petr Blažek (ed.) -- Vydání první
Praha : Academia : OIKOYMENH, 2017 -- 526 stran, xcvi stran obrazových příloh
-- cze
ISBN 978-80-200-2663-7
Sign.: II 117207V1
politika ; Patočka, Jan, ; Československo. ; Charta 77 ; Československo ; disent ; filozof ;
politická perzekuce ; století 20 ; 1960-1984 ; 1977
Aktivity Státní bezpečnosti proti filozofovi a mluvčímu Charty 77 Janu Patočkovi a jeho
rodině. Publikace přináší zejména nezveřejněné archivní prameny Státní bezpečnosti z
let 1960-1984.
https://katalog.npmk.cz/documents/476666

2.
1989 / koncepce a výběr fotografíí Daniela Matulová, Jan Šibík ; text Dan Hrubý ;
překlad Jan Valeška
[Česko] : Jan Šibík, 2019 -- 191 stran -- cze
ISBN 978-80-270-6127-3
Sign.: III 40059V1
revoluce ; Československo ; Rumunsko ; Německo ; sametová revoluce ; Berlínská zeď ;
1989
Obrazová publikace sestavená z fotografií Jana Šibíka z Československa, Rumunska a
Německa roku 1989.
https://katalog.npmk.cz/documents/476683

3.
1989 : Praha na konci listopadu / Jitka Šestáková -- Vydání první
Dobruška : Jitka Šestáková, 2019 -- 70 stran – cze -- Edice:Dokumenty a
vyprávění
ISBN 978-80-270-5324-7
Sign.: II 117208V1
dějiny dvacátého století ; společnost ; politika ; Československo ; Praha (Česko) ;
sametová revoluce ; 1989
Od demonstrace na Národní třídě 17. listopadu do 10. prosince, kdy vznikla Vláda
národního porozumění. Dění čtyřiadvaceti dnů v autentických dokumentech (článcích,
prohlášeních, letácích) a ve vyprávěních
novinářky Jitky Šestákové, zaznamenaných v průběhu těchto událostí.
https://katalog.npmk.cz/documents/476667

4.
Der Fall des Verkaufs der Gemälden des sog. Meisters des Raigerner Altars
wie auch weiterer Kunstwerke aus der Gemäldegalerie des
Benediktinerklosters in Raigern (1937-1940) : ein Kapitel aus der Geschichte
des Raigerner Klosters in der Zeit des siebten Abtes Alois Josef Kotyza / Eva
Richtrová ; übersetzt aus dem Tschechischen: Jiří Knap -- 1. Ausgabe
Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2019 -- 89 stran, 5 nečíslovaných
stran obrazových příloh -- ger
ISBN 978-80-7051-281-4
Sign.: II 117235V1
dílo ; gotika ; malba ; kulturní dědictví ; Mistr rajhradského oltáře, ; Moravské
zemské muzeum ; Národní galerie ; Rajhrad ; Brno ; Praha ; gotická desková malba ;
klášter ; benediktini ; galerie ; ochrana ; 1931-1940 ; 1937-1940
Publikace sleduje na základě detailního studia archivních pramenů okolnosti prodeje
obrazů Mistra rajhradského oltáře z benediktinského kláštera v Rajhradu do
Obrazárny Moravského zemského muzea v Brně (1938-1940).
https://katalog.npmk.cz/documents/476795

5.
Dílo Milana Kundery v překladech = Œuvre de Milan Kundera et sa
traduction / Tomáš Kubíček, Guy Scarpetta, Jean-Paul Enthoven, Jaromír
Kubíček ; překlad: Nora Obrtelová, Pierre Nadaud, Chicory s.r.o. -- 1.
vydání
V Brně : Moravská zemská knihovna, 2019 -- 319 stran -- cze, cze fre
ISBN 978-80-7051-275-3
Sign.: II 117230V1
literatura ; spisovatel ; dílo ; překlad ; Kundera, Milan, ; česká literatura ; francouzská
literatura ; století 20-21
Sborník věnovaný dílu Milana Kundery a jeho překladům spojený s bibliografií
představuje rozsah Kunderova díla.
https://katalog.npmk.cz/documents/476789

6.
Knížky naučení všelikého / Lucie Heilandová, Jindra Pavelková (edd.) -- První
vydání
Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2019 -- 201 stran -- cze, cze ger, cze
ger ita, cze ger ita slo
ISBN 978-80-7051-279-1
Sign.: II 117237V1
literatura ; kniha ; knihovna ; stylistika ; Evropa ; písemnictví ; vzdělanost ;
knihtisk ; knihovní fondy ; století 15-18
Sborník obsahuje příspěvky týkající se knih, jejich vydávání, knihoven a jejich
významu pro vzdělávání čtenářů.
https://katalog.npmk.cz/documents/476798

7.
Král Šumavy : komunistický thriller / Petr Kopal a kol. -- Vydání první
Praha : Academia : Ústav pro studium totalitních režimů : Casablanca, 2019
-- 594 stran -- cze
ISBN 978-80-200-2936-2
Sign.: II 117209V1
film ; politika ; vnímání ; Král Šumavy (film) ; Československo ; pohraničí ; sociální
paměť ; filmový námět ; 1959 ; 1951-1960 ; 1945-1989
Analýza filmu Král Šumavy jako systému vztahů spočívá ve dvojím syntetickém a
interpretačním přístupu.
https://katalog.npmk.cz/documents/476668

8.
Krásná kniha moravská : kniha budiž i u nás a dnes uměleckým dílem : katalog k
výstavě v galerii MZK / Hana Glombová, Romana Macháčková -- [1. vydání]
Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2019 -- 108 stran -- cze
ISBN 978-80-7051-282-1
Sign.: I 34649V1
kniha ; nakladatelství ; spisovatel ; výstava ; Moravská zemská knihovna ; Morava ;
Brno ; Česko ; vzácné tisky ; knihovní fondy ; bibliofilie ; knižní produkce ; knihtisk ;
vydavatel ; století 20
Katalog vydaný k výstavě která představila moravskou bibliofilskou produkci a
která se konala na přelomu let 2019 - 2020 v Galerii Moravské zemské knihovny v
Brně.
https://katalog.npmk.cz/documents/476799

9.
Nervová vlákna diktatury : regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v
letech 1945-1956 / Matěj Bílý, Marián Lóži, Jakub Šlouf -- Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum : Ústav pro studium
totalitních režimů, 2019 -- 303 stran -- cze
ISBN 978-80-246-4333-5
Sign.: II 117210V1
socialismus ; politika ; vláda ; Komunistická strana Československa ;
Československo ; komunista ; regionální politika ; politik ; politická elita ; politická
komunikace ; 1945-1956
Monografie na základě rozsáhlého výzkumu v regionálních archivech sleduje
nastolení, upevnění a proměny diktatury Komunistické strany Československa na
příkladu čtyř krajských a osmi okresních stranických
organizací na území českých zemí.
https://katalog.npmk.cz/documents/476669

10.
Nesamozřejmý národ? : reflexe českého třicetiletí 1989-2019 / Petr
Hlaváček (ed.) -- Vydání první
Praha : Academia, 2019 -- 371 stran -- cze
ISBN 978-80-200-3038-2
Sign.: II 117211V1
společnost ; politika ; dějiny ; názor ; Česko ; 1989-2019 ; 1989Publikace se pokouší o kritické ohledání naší aktuální situace a identifikaci
důležitých vývojových tendencí. Jedná se o kritické bilancování českého třicetiletí
1989-2019.
https://katalog.npmk.cz/documents/476670

11.
Poslední revoluce : jak jsme žili 1985-1992 / foto Herbert Slavík ; text
Martin Komárek -- Vydání první
Praha : Práh, 2019 -- 524 stran, 22 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-7252-830-1
Sign.: II 117212V1
dějiny dvacátého století ; Československo ; rozdělení ; normalizace ;
sametová revoluce ; 1985-1992 ; 1977-1989 ; 1989-1992
Komentované fotografie doplněné krátkými texty sledují historii
Československa v období let 1985-1992.
https://katalog.npmk.cz/documents/476671

13.
Sbírka hudebních mikrofilmů z pozůstalosti Antonína Němce / Vlastimil
Tichý
– 1. vydání
Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2019 -- 604 stran -- cze
ISBN 978-80-7051-272-2
Sign.: II 117244V1
hudba ; mikrofilm ; Němec, Antonín, ; Moravská zemská knihovna (Brno, Česko). ;
Česko ; sbírka ; 1894-1958 ; století 20 ; století 17-20
Antonín Němec a jeho hudební pozůstalost. Geneze mikrofilmové sbírky podle
proveniencí předloh. Vztah mikrofilmové sbírky a Němcovy badatelské činnosti.
Zpracování sbírky v Moravské zemské knihovně. Katalog mikrofilmové sbírky
Antonína Němce.
https://katalog.npmk.cz/documents/476808

14.
Sousedé : česko-rakouské dějiny / Václav Šmidrkal, Ota Konrád,
Hildegard Schmoller, Niklas Perzi (eds.) ; přeložili Zuzana Schwarzová, Petr
Dvořáček (s. 19-83) a Petr Koura (s. 165-203) -- Vydání první
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., : NLN, s.r.o., 2019 -- 406
stran -- cze
ISBN 978-80-88304-19-7
Sign.: III 40068V1
dějiny dvacátého století ; kultura ; společnost ; působení ; mezinárodní vztahy ;
kulturní vztahy ; Česko ; Rakousko ; Češi ; Rakušané ; století 20
Studie věnované politickým, hospodářským, sociálním i kulturním dějinám
českých zemí a Rakouska v období od středověku do počátku tohoto století.
Práce je zaměřena na středověk, raný novověk, období let 1848-1914, první
světovou válku, meziválečné období, dobu druhé světové války, éru studené
války a období od pádu želené opony do počátku 21. století.
https://katalog.npmk.cz/documents/476774

15.
Středočeský sborník historický. Svazek 44/2018
Praha : Státní oblastní archiv v Praze, 2019 -- 295 stran -- cze, cze slo
ISBN 978-80-88148-33-3
Sign.: II 117105V1
dějiny ; vlastivěda ; střední Čechy ; 2018
Sborník týkající se historie a vlastivědy Středočeského kraje obsahuje
články, studie, recenze, referáty, zprávy a rozhovory za rok 2018.
https://katalog.npmk.cz/documents/476074

16.
Ten den : 17. listopad 1989 / Michal Beck, Matouš Hartman, Alžběta
Ambrožová, Anna Palánová ; Aleš Palán (ed.) -- První vydání
Praha : Kalich, 2019 -- 279 stran -- cze
ISBN 978-80-7017-275-9
Sign.: II 117213V1
společnost ; politika ; dějiny dvacátého století ; Československo ; Praha ;
demonstrace ; sametová revoluce ; 1989
Kniha dává slovo známým i neznámým aktérům událostí 17. listopadu 1989.
Jejich vzpomínky doprovází rozsáhlý, většinou dosud nepublikovaný obrazový
materiál.
https://katalog.npmk.cz/documents/476672

17.
Tíživá svědectví : osudy lidí z Jesenicka, Šumperska, Javornicka,
Zábřežska, Vidnavska, Mohelnicka a Zlatohorska : 1938-1989 / Vít Lucuk -I. vydání
Štíty : Veduta, 2019 -- 367 stran -- cze
ISBN 978-80-86438-78-8
Sign.: II 117214V1
válka ; socialismus ; komunismus ; Jeseníky (Česko : pohoří : oblast) ; Šumperk
(Česko : oblast) ; druhá světová válka ; nacismus ; politická perzekuce ;
náboženská perzekuce ; protifašistický odboj ;
protikomunistický odboj ;
politický vězeň ; osobnosti regionu ; 1938-1989
Tragické osudy lidí z Jesenicka, Šumperska, Javornicka, Zábřežska, Vidnavska,
Mohelnicka a Zalotohorska v letech 1938-1989, a to v kontextu politických a
náboženských perzekucí ze strany nacistického i komunistického režimu.
https://katalog.npmk.cz/documents/476673

