1.
Černobyl 01:23:40 : neuvěřitelný příběh nejhorší jaderné katastrofy / Andrew
Leatherbarrow ; z anglického originálu přeložila Radka Knotková -- 1. vydání
V Brně : CPress, 2020 -- 239 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh -cze
ISBN 978-80-264-3032-2
Sign.: II 117408V1
nehoda ; Černobyl (Ukrajina) ; Pripjať (Ukrajina) ; Ukrajina ; jaderná elektrárna ;
jaderná havárie ; radioaktivita ; 1986 ; století 20
Autor se nejen vydává do blízkosti černobylské jaderné elektrárny, ale zároveň
popisuje příčiny, průběh a následky zdejší jaderné havárie.
https://katalog.npmk.cz/documents/477678
2.
Deník legionáře v Rusku : vzpomínky na vojenskou a válečnou službu 19121920 / František Pokorný ; Edice pamětí a úvodní kapitoly Petr Prokš -- 1. vydání
Brno : CPress, 2020 -- 360 stran – cze -- Edice: Edice pamětí (CPress)
ISBN 978-80-264-3022-3
Sign.: II 117389V1
dějiny dvacátého století ; válka ; armáda ; Pokorný, František, ; Československé
legie ; Rakousko-Uhersko ; Rusko ; Rakousko-Uhersko ; Československo ; první
světová válka ; ruská občanská válka ; legionáři ; 1912-1913 ; 1914-1918 ; 19141920
Paměti důstojníka Františka Pokorného z let 1912-1920. Světová válka odvedla
Františka Pokorného ze školního kabinetu na východní frontu a do
československých legií v Rusku. V jejich řadách si musel probojovat cestu domů a to téměř doslova kolem světa. V zápiscích a na fotografiích nenajdeme jen
odraz války a politiky. Legionář si všímal vzdálených krajů i každodenního života
spolubojovníků.
https://katalog.npmk.cz/documents/477533
3.
Kultura středověké Evropy / Jacques Le Goff ; z francouzského originálu La
civilisation de l'Occident médiéval ... přeložil Josef Čermák -- Vydání třetí, ve
Vyšehradu druhé
V Praze : Vyšehrad, 2020 -- 702 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh
ISBN 978-80-7601-250-9
Sign.: II 117368V1
dějiny středověku ; kultura ; společnost ; Evropa ; století 5-15
Obsáhlá publikace představuje jakousi plastickou mapu či průvodce dějinami
středověké Evropy. Udivuje svou šíří záběru, sahající od politických událostí přes
vývoj hospodářství a obchodu k dějinám mentality, myšlení a kultury.
https://katalog.npmk.cz/documents/477481

4.
Ekologie, etika a změna klimatu : Dalajlama v dialogu se světovými odborníky
/ John D. Dunne, Daniel Goleman (ed.) ; z anglického originálu Ecology, ethics,
and interdependence ... přeložila Anna Vachudová -- Vydání první
V Praze : Vyšehrad, 2020 -- 260 stran -- cze
ISBN 978-80-7601-254-7
Sign.: II 117376V1
člověk ; příroda ; prostředí ; náboženství ; Bstan-'dzin-rgya-mtsho, ; klimatická
změna ; buddhismus ; dalajlama ; století 20-21
Kniha je dialogem předních klimatologů, ekologických aktivistů, duchovních
osobností buddhismu i křesťanství o ekologických a etických otázkách, které
diskutovali během týdenní konference věnované změně klimatu. Rozhovory,
kterých se zúčastnil také jeho svatost dalajláma, se týkají takových otázek a
okruhů, jako jsou: věda a klimatické změny, odborné měření dopadů a
dosažení změny, etické břemeno klimatické změny, etika a životní prostředí,
zacházení se zvířaty, odpovědnost náboženství, buddhistické hledisko,
environmentální aktivismus, řešení pro udržitelný svět.
https://katalog.npmk.cz/documents/477507
5.
Lidové tradice pro šikovné ruce : 28 inspirací tvorbou našich prababiček /
Tereza Příkazská -- 1. vydání
Brno : CPress, 2020 -- 121 stran -- cze
ISBN 978-80-264-3122-0
Sign.: II 117411V1
lidová kultura ; užité umění ; tradice ; zvyk ; dekorace ; inspirace ; nápady ;
masopust ; velikonoční zvyky ; čarodějnice ; Den matek ; letnice ; recepty lidové
kuchyně ; maska
Praktický průvodce nejznámějšími českými lidovými svátky, tradicemi a obyčeji
inspiruje a přináší návody na výtvarnou tvorbu a přípravu tradičních pokrmů.
https://katalog.npmk.cz/documents/477682
6.
Marketing na Facebooku a Instagramu : využijte naplno organický dosah i
sponzorované příspěvky / Tereza Semerádová, Petr Weinlich -- 1. vydání
Brno : Computer Press, 2019 -- 192 stran -- cze
ISBN 978-80-251-4959-1
Sign.: II 117351V1
počítačová síť ; internet ; marketing ; Facebook ; Instagram ; internetová
sociální síť ; internetový marketing
Kniha představuje efektivní marketingové strategie na sociálních sítích, jako
jsou Facebook a Instagram. Tento průvodce rozebírá například to, jak správně
založit profesní profil na Facebooku či Instagramu, jak úspěšně spravovat své
účty, jak pracovat s příspěvky (text i grafika) i s online marketingovými nástroji
(plánování kampaní, dynamická reklama). Součástí knihy je výrazné grafické
zpracování - ukázkové obrázky.
https://katalog.npmk.cz/documents/477418

7.
Mezi Terstem a Istanbulem : balkánské národy ve 20. století / Jan Rychlík,
Boris Mosković, Jan Pelikán, Ladislav Hladký, Miroslav Kouba, František Šístek,
Marijana Stamova, Bobi Bobev, Aneta Mihaylova, Roumiana Preshlenova, Yura
Konstantinova, Kalina Peeva ; bulharské texty přeložily Jana Georgievová, Jana
Klimešová a Milena Přikrylová -- Vydání první
V Praze : Vyšehrad, 2020 -- 401 stran -- cze
ISBN 978-80-7601-252-3
Sign.: II 117378V1
dějiny dvacátého století ; balkánské země ; národnostní otázka ; století 20
Historický vývoj balkánských národů a států v průběhu dvacátého století. První
polovinu knihy tvoří navzájem propojené osudy národů bývalé Jugoslávie,
zahrnující dramata druhé světové války a konfliktů, které propukly po rozpadu
Jugoslávie. V knize jsou postupně představeny dějiny Slovinska, Chorvatska,
Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie (dnes oficiálně Severní
Makedonie) a Kosova, Albánie, Rumunska, Bulharska, Řecka a Turecka. V celé
knize je patrné obtížné dědictví mnohonárodnostní osmanské říše, které v
epoše navzájem soupeřících nacionalismů znamenalo utrpení pro mnoho
národnostních menšin.
https://katalog.npmk.cz/documents/477515
8.
První vlna : hrdinové Dne D, kteří prošlapávali cestu k vítězství ve II. světové
válce / Alex Kershaw ; překlad: Vlastislav Valda -- 1. vydání
Brno : CPress, 2020 -- 312 stran -- cze
ISBN 978-80-264-3021-6
Sign.: II 117392V1
válka ; dějiny dvacátého století ; Francie ; Velká Británie ; Spojené státy
americké ; Normandie (Francie) ; druhá světová válka ; invaze ; 1939-1945 ;
1944
Vylodění spojeneckých sil v severozápadní Francii na počátku června 1944. b
Práce popisuje vzdušný výsadek a především průběh vylodění spojeneckých
armád na pěti normandských plážích během 6. 6. 1944. Pozornost je věnována
rovněž bojům ve francouzském vnitrozemí během následujících dní. Autor
nahlíží na vojenské operace nejen z hlediska anglo-amerických ozbrojených sil
(nejvyšších velitelů i prostých vojáků), ale i německých jednotek.
https://katalog.npmk.cz/documents/477543
9.
Slovanská epopej : velkoformátové fotografie díla a poselství Alfonse Muchy /
Jan William Drnek
V Praze : Valer ve spolupráci s Janem Williamem Drnkem, 2019 -- 333 stran
ISBN 978-80-270-5598-2
Sign.: VIII 13000V1
malířství ; obraz ; secese ; vlastenectví ; dějiny ; fotografie ; Mucha, Alfons, ;
Česko ; české malířství ; obrazový cyklus ; Slované ; 1912-1928 ; století 20
Velkoformátová obrazová publikace obsahující fotografie díla Alfonse Muchy
Slovanská epopej.
https://katalog.npmk.cz/documents/477439

10.
Sto studentských evolucí : vysokoškolští studenti roku 1989 : životopisná
vyprávění v časosběrné perspektivě. 1. svazek / Miroslav Vaněk a kol. -- Vydání
první
Praha : Academia, 2019 -- 267 stran -- cze
ISBN 978-80-200-3024-5
Sign.: II 117358/1V1
student ; společnost ; biografie ; Československo ; Česko ; sametová revoluce ;
orální historie ; 1989-2019 ; století 20-21
Životopisná vyprávění vysokoškolských studentů roku 1989 v časosběrné
perspektivě.
https://katalog.npmk.cz/documents/477440
11.
Sto studentských evolucí : vysokoškolští studenti roku 1989 : životopisná
vyprávění v časosběrné perspektivě. 2. svazek / Miroslav Vaněk a kol. -- Vydání
první
Praha : Academia, 2019 -- Strana 275-964
ISBN 978-80-200-3025-2
Sign.: II 117358/2V1
student ; společnost ; biografie ; Československo ; Česko ; sametová revoluce ;
orální historie ; 1989-2019 ; století 20-21
Životopisná vyprávění vysokoškolských studentů roku 1989 v časosběrné
perspektivě.
https://katalog.npmk.cz/documents/477441
12.
Sto studentských evolucí : vysokoškolští studenti roku 1989 : životopisná
vyprávění v časosběrné perspektivě. 3. svazek / Miroslav Vaněk a kol. -- Vydání
první
Praha : Academia, 2019 -- Strana 975-1596
ISBN 978-80-200-3026-9
Sign.: II 117358/3V1
student ; společnost ; biografie ; Československo ; Česko ; sametová revoluce ;
orální historie ; 1989-2019 ; století 20-21
Životopisná vyprávění vysokoškolských studentů roku 1989 v časosběrné
perspektivě.
https://katalog.npmk.cz/documents/477442
13.
Sto studentských revolucí : studenti v období pádu komunismu - životopisná
vyprávění / Miroslav Vaněk a kol. -- Vydání druhé, rozšířené
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum : Univerzita Karlova, nakladatelství
Karolinum : 2019 -- 839 stran -- cze
ISBN 978-80-246-4450-9
Sign.: II 117216V1
student ; studentské hnutí ; revoluce ; politika ; společnost ; dějiny dvacátého
století ; biografie ; Československo ; sametová revoluce ; orální historie ; 19771989 ; 1989
Životopisná vyprávění studentů z období kolem roku 1989.
https://katalog.npmk.cz/documents/476675

14.
Tajemná místa Čech / Aleš Česal, Radim Němeček -- 2. vydání
Praha : XYZ, 2020 -- 349 stran -- cze
ISBN 978-80-7597-632-1
Sign.: II 117382V1
regionalistika ; Čechy (Česko) ; záhada ; magické místo ; nevysvětlené jevy
Autoři v knize ukazují tajemná místa Česka i jejich památky a s tím spjatou
historii, a v tomto ohledu symbolicky zprostředkovávají odkaz dávné činnosti
druidů, mágů, templářů či svobodných zednářů. Nezapomínají ani na mnohé
historické osobnosti.
https://katalog.npmk.cz/documents/477521

15.
Všechno dopadne jinak : o minulosti, přítomnosti a především o
pravděpodobné budoucnosti / Libuše Koubská, František Koukolík ; ilustrace
Miroslav Barták -- Vydání druhé
V Praze : Vyšehrad, 2019 -- 126 stran -- cze
ISBN 978-80-7601-093-2
Sign.: II 117357V1
člověk ; chování ; Koukolík, František, ; Česko ; neuropatolog ; neuropatologie ;
neuropsychologie ; lidské chování ; století 20-21 ; 1941-2018
Rozhovor s významným představitelem české medicíny, neuropatologem
MUDr. Františkem Koukolíkem a novinářkou Libuší Koubskou. Interview se
netýká pouze jeho oboru, ale i obecnějších společenských problémů. Hovoří o
povaze a evoluci života na Zemi, o lidském mozku a o povaze lidských
společností. Kniha vychází k 70. výročí narození autora.
https://katalog.npmk.cz/documents/477425

16.
Život v kleci / Barták Daniel, Kalous Libor -- 1. vydání
Praha : Nakladatelství XYZ, 2020 -- 315 stran, 16 nečíslovaných stran barevné
přílohy -- cze
ISBN 978-80-7597-653-6
Sign.: I 34705V1
sport ; bojové sporty ; Barták, Daniel, ; Česko ; smíšená bojová umění ; mistři
bojových umění ; století 20-21
MMA - smíšená bojová umění v Česku existují přes 20 let. Daniel Barták,
zkušený zápasník i trenér a sportovní novinář Libor Kalousek o nich napsali
tuto knihu.
https://katalog.npmk.cz/documents/477692

