1.
1984 : Big Brother is watching you / George Orwell ; převyprávění: Nick Gerrard
; překlad: Edita Kovalová
Dubicko : INFOA, [2019] -- 191 stran -- eng cze -- Edice:Zrcadlový text
ISBN 978-80-7547-357-8
Sign.: II 117552V1
čeština ; angličtina ; cizí jazyk ; čtení ; porozumění textu ; jazyková úroveň B1 ;
jazyková úroveň B2 ; dvojjazyčná kniha ; zjednodušená četba
Děsivé proroctví o budoucnosti od George Orwella sepsané v roce 1949.
https://katalog.npmk.cz/documents/478240

2.
Asistenční pes pro dítě se zdravotním postižením : průvodce pro rodiny dětí s
postižením, odborníky a další zájemce / Klára Pragerová, Jana Sirotková -- Vydání
první
V Praze : Pasparta, 2020 -- 99 stran
ISBN 978-80-88290-54-4
Sign.: II 117564V1
sociální práce ; dítě ; postižený ; rodina ; živočich ; cvičení ; asistenční pes ; canisterapie
Komplexní pohled na získání asistenčního psa pro dítě s různým zdravotním postižením
a příchod tohoto psa do rodiny. Reálna komunikace mezi rodinou a výcvikovou
organizací, postřehy rodičů, popisy canisterapie, ukázky dokumentů organizace aj.
https://katalog.npmk.cz/documents/478251

3.
Basni Èzopa = Ezopovy bajky / převyprávění: Simon Gill ; překlady: Eva
Adámková, Anna Simotová
Dubicko : INFOA, [2019] -- 63 stran -- rus cze -- Edice: Zrcadlový text
ISBN 978-80-7547-447-6
Sign.: II 117548V1
ruština ; cizí jazyk ; čeština ; čtení ; porozumění textu ; jazyková úroveň A1 ;
jazyková úroveň A2 ; dvojjazyčná kniha
Sbírka Ezopových nejoblíbenějších a nejznámějších bajek, které se čtou po
staletí.
https://katalog.npmk.cz/documents/478236

4.
Cílené náhody / Alexander Goldscheider -- První vydání
Praha : Pointa, 2020 -- 475 stran
ISBN 978-80-7650-102-7
Sign.: II 117579V1
dětství ; mládí ; rodiče ; rodina ; komunismus ; společnost ; Goldscheider,
Alexander, ; Praha (Česko) ; Československo ; New York ; autobiografické
vzpomínky ; holocaust ; století 20-21
Vzpomínky autora na dětství a mládí v socialistické Praze, na rodiče, prarodiče
a další příbuzné, kteří nepřežili holocaust. Život v New Yorku a dramatický
návrat do Prahy v roce 1969.
https://katalog.npmk.cz/documents/478372

5.
Jak nakreslit jakékoli zvíře snadno a rychle : naučte se jednoduše a krok za krokem
nakreslit 150 různých živočichů / Robert Lambry ; z anglického originálu The draw any
animal book ... přeložil Martin Čulák -- Vydání první
Praha : Euromedia Group, 2020 -- 175 stran -- cze
ISBN 978-80-7617-951-6
Sign.: II 117550V1
výtvarná výchova ; kresba ; živočich ; výtvarné techniky
Jednoduchý a srozumitelný postup kreslení realisticky vypadajících zvířat rozdělený na
základní tahy a tvary.
https://katalog.npmk.cz/documents/478238

6.
Jak řeč ovlivnila člověka : o evoluci moderní lidské řeči a mysli / Jan Krása -- Vydání
první
Praha : Malvern, 2019 -- 192 stran -- cze
ISBN 978-80-7530-209-0
Sign.: II 117569V1
řeč ; jazyk ; komunikace ; člověk ; kultura ; lidské tělo ; anatomie ; technologie ; vývoj ;
rozvoj
Každá technologie, kterou kdy člověk využíval po delší dobu, ovlivnila lidskou
komunikaci, slovní zásobu a metaforický prostor jazyka, motivační prostor i lidské
chování.
https://katalog.npmk.cz/documents/478319

7.
Lidé roku 1989 : vítězové a poražení sametové revoluce / Petr Zídek a kol., Jan
Adamec, Matěj Bílý, Josef Halla, Adam Havlík, Michal Macháček, Jana Machalická,
Tomáš Malínek, Michal Pehr, Michal Sklenář, Prokop Tomek -- Vydání první
Praha : Euromedia Group, 2019 -- 261 stran -- cze
ISBN 978-80-242-6319-9
Sign.: II 117545V1
dějiny dvacátého století ; revoluce ; společnost ; politika ; osobnost ; politická strana ;
politická moc ; Československo ; KSČ ; převrat ; diktatura ; sametová revoluce ; 1989 ;
století 20-21
Životní osudy třiceti osobností, které ovlivnily události listopadu 1989.
https://katalog.npmk.cz/documents/478233

8.
Metoda Mojžíšové v praxi / Olga Strusková, Jarmila Novotná
Praha : XYZ, 2020 -- 262 stran -- cze
ISBN 978-80-7597-625-3
Sign.: II 117531V1
rehabilitace ; těhotenství ; Mojžíšová, Ludmila, ; rehabilitační cvičení ; neplodnost ;
tělesná cvičení ; století 20
Legendární metoda Mojžíšové se skládá z deseti cviků pro ženy a dvou pro muže.
Podrobný popis cviků včetně fotografií.
https://katalog.npmk.cz/documents/478142

9.
Neviditelní senioři a jejich každodennost : čtvrtý věk jako stárnutí s disabilitou /
Marcela Petrová Kafková -- 1. vydání
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017 -- 143 stran -- cze
ISBN 978-80-7325-487-2
Sign.: II 117572V1
starší člověk ; stáří ; sociální péče ; Česko ; kvalita života ; disabilita ; nejistota ;
každodenní život ; čtvrtý věk ; stárnutí
Problematika čtvrtého věku, době vysokého stáří a s tím spojených potíží u seniorů. Na
základě opakovaných rozhovorů s lidmi ve čtvrtém věku žijících v domácnostech a
domovech pro seniory a pozorování v domácnostech při návštěvách pečovatelky
dokládá značnou heterogenitu podoby čtvrtého věku. Soustředí se na bílá místa
čtvrtého věku, konkrétně na možnosti aktérského jednání, způsob trávení dne a
sociální vazby. Individuální rozdíly prohlubované v předchozích životních obdobích
ještě zvyšuje různá míra a podoba disability.
https://katalog.npmk.cz/documents/478303

10.
Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991 /
editoři Ladislav Rabušic, Zuzana Kusá, Beatrice Chromková Manea, Katarína
Strapcová -- Prvé vydanie
Bratislava : Slovart, 2019 -- 428 stran -- cze slo
ISBN 978-80-556-4590-2
Sign.: II 117555V1
společnost ; hodnota ; sociologie rodiny ; sociologie práce ; demokracie ;
demokratizace ; etika ; Česko ; Slovensko ; morální hodnoty ; kvalita života ;
1990Život v Česku a na Slovensku po roce 1990, to je v době samostatné existence
obou zemí, jak se měnily postoje a hodnotové orientace jejich obyvatel a zdali
tyto změny obě společnosti od sebe oddalovaly, nebo je naopak k sobě
přibližovaly.
https://katalog.npmk.cz/documents/478207

11.
Soudruzi a jejich svět : sociálně myšlenková tvářnost komunismu / Pavel Kolář
-- Vydání první
Praha : NLN : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019 -- 295 stran -- cze
ISBN 978-80-88292-55-5
Sign.: II 117557V1
politika ; vláda ; komunismus ; ideologie ; společnost ; dějiny dvacátého století ;
politická strana ; Československo ; Polsko ; NDR ; 1956-1968 ; století 20
Kapitoly seznamují s proměnami myšlenkového světa řadových komunistů v
Československu, Polsku a ve východním Německu letech 1956-1970.
https://katalog.npmk.cz/documents/478205

12.
STEPS : skupinový terapeuticko-edukační program pro sourozence dětí s
poruchami autistického spektra : manuál k vedení programu / David Havelka -Vydání první
V Praze : Pasparta, 2020 -- 198 stran -- cze
ISBN 978-80-88290-49-0
Sign.: II 117563V1
sourozenec ; autismus ; program ; výzkum ; výsledek výzkumu ; handicap ;
mentálně postižený ; terapie ; vzdělávací program ; vztahy ; STEPS
Teoretické základy a filozofie programu STEPS. Sourozenectví s dítětem s
autismem. Psychické problémy zdravých sourozenců. Vzájemné přínosy
sourozeneckého vztahu. Současné formy podpory zdravých sourozenců.
Skupinové programy.
https://katalog.npmk.cz/documents/478254

13.
Stínové válečnice : neohrožené ženy z amerických a britských tajných služeb
za druhé světové války / Gordon Thomas, Greg Lewis ; z anglického originálu
Shadow warriors of World War II: the daring women of the OSS and SOE ...
přeložil Tomáš Jeník -- Vydání první
Praha : Práh, 2019 -- 255 stran -- cze
ISBN 978-80-7252-833-2
Sign.: II 117544V1
válka ; žena ; Spojené státy americké ; Velká Británie ; druhá světová válka ;
tajné služby ; zpravodajské služby ; agenti ; odboj ; špionáž ; 1939-1945
Radikálně odlišný příběh o špionáži a tajných operacích za druhé světové
války. Pozoruhodné příběhy odvážných žen, které se dobrovolně vypravily na
nepřátelské území.
https://katalog.npmk.cz/documents/478232

14.
Tekutá modernita / Zygmunt Bauman ; z anglického originálu Liquid
modernity přeložil Lubomír Drozd -- Vydání druhé, v Portále první
Praha : Portál, 2020 -- 286 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1602-5
Sign.: II 117561V1
sociologie ; svoboda ; individualismus ; společnost ; postmodernismus ; práce
; člověk ; modernita
Modernita jako dějiny času. Výhody a nevýhody svobody. Individualita. Kritika
životní politiky. Od manželství k volnému svazku. Lidské vztahy v moderním
světě. Komunita.
https://katalog.npmk.cz/documents/478248

15.
Volný čas, společnost, kultura : Česko - Slovensko / Ivan Chorvát (editor), Jiří
Šafr (editor) ; Roman Hofreiter, Věra Patočková, Miroslav Paulíček, Milan
Zeman -- Vydání první
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) , 2019 -- 248 stran -- cze slo
ISBN 978-80-7419-270-8
Sign.: II 117553V1
společnost ; kultura ; volný čas ; životní styl ; společenský vývoj ; pracovní
doba ; volnočasová aktivita
Volný čas a práce v české a slovenské společnosti. Nové formy a trendy v
trávení volného času. Sociální souvislosti sportu v současné české a slovenské
společnosti. Volný čas s médii a kulturou.
https://katalog.npmk.cz/documents/478241

