
 
1. 
Bylo nebylo, ... : 24 dvojjazyčných pohádek / autorky námětu: 
Petra Holubářová, Lucie Machová ; ilustrace a grafické znázornění: 
Michaela Casková, Jakub Dluhosch 
 
[Praha] : InBáze, 2019 -- 24 svazků -- cze rus bul eng chi ara geo hin 
ita fre spa hun ger pol rum gre slo tur vie 
 
ISBN 978-80-905759-9-8 
Sign.: I 34855V1 
 
lidové pohádky ; pro čtenáře od 6 let 
 
 
Nabízí 24 pohádek v původním jazyce i v češtině. Vybrané pohádky 
pomáhají poznávat osobitost země a představují tak významný 
pramen k pochopení identity lidí, kteří z ní pocházejí. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/522575 
 
 
2.  
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021-2027 s 
výhledem do roku 2030 : knihovny - pilíře občanské společnosti, 
vzdělanosti a kultury -- 1. vydání  
 
Praha : Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 
2020 -- 86 stran – cze 
ISBN 978-80-7050-734-6 
Sign.: III 40950V1 
 
knihovna ; rozvoj ; činnost ; řízení ; Česko; 2021-2030 ; 2021-2027 
 
Formuluje základní vize rozvoje systému knihoven v rámci tří 
základních pilířů: knihovny jako pilíře občanské společnosti a 
přirozená centra komunit, knihovny jako vzdělávací a vzdělanost 
podporující instituce, knihovny jako správci kulturního a 
znalostního bohatství. 
 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/522559 
 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/522575
https://katalog.npmk.cz/documents/522559


3. 
Století českého školství v Jablunkově s nástinem vývoje 
vzdělanosti od počátku k dnešku / Radim Jež, Ilona Pavelková -- 
Vydání první 
 
Český Těšín : Muzeum Těšínska, 2021 -- 151 stran – cze 
 
ISBN 978-80-86696-63-8 
Sign.: III 40953V1 
 
regionální školství ; základní škola ; pedagog ; ředitel školy ; dějiny 
školství ; Základní škola (Jablunkov, Česko) ; Jablunkov; 20.-21. 
století 
 
Hlavní část knihy je zaměřena na osudy českého základního školství 
po roce 1921, především na osudy obecné menšinové školy v 
Jablunkově. Kromě toho se kniha věnuje vzdělávacím zařízením 
existujícím ve městě a jeho širším okolí do konce první světové 
války. Také předkládá řadu dosud nepublikovaných fotografií, které 
slouží jako obrazová kronika posledních 100 let vývoje českého 
školství.  
 
https://katalog.npmk.cz/documents/521976 
 
4. 
Za světlem moudrosti s J. A. Komenským / Tomáš Butta -- Vydání 
první 
Praha : Církev československá husitská, 2022 -- 138 stran – cze 
 
ISBN 978-80-7000-182-0 
Sign.: I 34854V1 
 
komeniologie ; víra ; křesťanství ; teologie ; pedagog ; Komenský, 
Jan Amos, ; Církev československá husitská ; Česko ; křesťanští 
reformátoři ; 17. století.  
 
Publikace je rozdělena do 4 částí: úvodní část je zamyšlením nad 
duchovním odkazem Jednoty bratrské a J. A. Komenského v Církvi 
československé husitské. Druhá část seznamuje v krátkém přehledu 
a výběru s jeho dramatickým životním putováním a rozsáhlým 
teologickým, pedagogickým a všenápravným dílem. Třetí část 
obsahuje ukázky z několika vybraných známých i méně známých 
Komenského spisů. Závěrečnou čtvrtou část tvoří reflexe o jeho víře 
a teologickém myšlení spojeném s jeho pedagogickými aktivitami a 
všenápravným projektem. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/522553 

https://katalog.npmk.cz/documents/521976
https://katalog.npmk.cz/documents/522553

