1.
Hrady a tvrze západních Čech : v rekonstrukcích a retrokresbách /
Jan Heřman, Jan Vizner ; vybrané ilustrace (plány a náčrty hradů)
Tomáš Durdík -- 1. vydání
V Brně : CPress, 2022 -- 174 stran – cze
ISBN 978-80-264-4117-5
Sign.: III 40930V1
architektura
;
kulturní
dědictví
;
Čechy
západní
(Česko)^7ge131656^7^2czenas^2 ; hrady ; tvrze ; veduty ;
historický místopis ; 12.-15. století
Abecedně uspořádaná hesla obsahují informace k historii a
stavebnímu vývoji památky. Textová část je doplněna bohatým
obrazovým doprovodem - kresebnými rekonstrukcemi,
historickými snímky i fotografiemi současného stavu.
https://katalog.npmk.cz/documents/522000

2.
HTML5 a CSS3 : názorný průvodce tvorbou WWW stránek /
Elizabeth Castro, Bruce Hyslop ; překlad: Ondřej Baše, Kristýna Baše
-- 2. vydání
Brno : Computer Press, 2022 -- 439 stran – cze
ISBN 978-80-251-5045-0
Sign.: II 118853V1
informační technologie ; webová stránka ; internet ; HTML ;
značkovací jazyk ; kaskádové styly
Průvodce procesem tvorby a designu webových stránek krok za
krokem pomocí jednoduchých instrukcí. Vhodná i pro začátečníky
bez znalosti jazyků HTML a CSS, kteří chtějí začít vyvíjet webové
stránky.

https://katalog.npmk.cz/documents/521978

3.
Karkoschkův astronomický atlas hvězdné oblohy : s 250 objekty
na 50 mapách celé hvězdné oblohy / Erich Karkoschka ; z
německého originálu Karkoschka, Atlas für Himmelsbeobachter ...
přeložil Tomáš Gráf -- 3. vydání
V Brně : CPress, 2022 -- 159 stran – cze
ISBN 978-80-264-4124-3
Sign.: II 118821V1
astronomie ; hvězdy ; souhvězdí ; hvězdná obloha ; astronomická
pozorování
Představuje 250 zajímavých objektů, jež lze dobře pozorovat
dalekohledem odpovídající velikosti. Také obsahuje krátký úvod o
pozorování hvězd s přesným popisem map a tabulek.
https://katalog.npmk.cz/documents/521882
4.
Klasické české skládačky z papíru / ilustrace Antonín Šplíchal a
Romana Šichová -- 2. vydání
V Praze : Fragment, 2022 -- 31 stran – cze
ISBN 978-80-253-5574-9
Sign.: III 40922V1
ruční práce ; tvořivost ; skládanky z papíru
Obsahuje 14 návodů a obrázků, jak zhotovit např. klasickou
vlaštovku, parníček, větrník nebo večerníčkovskou čepici. Náčrtky
jednotlivých kroků provází stručné popisky.
https://katalog.npmk.cz/documents/521857

5.
Kreslíme na čtverečkovaný papír / Věra Mleczková -- 1. vydání
V Brně : CPress, 2022 -- 93 stran -- cze
ISBN 978-80-264-4096-3
Sign.: III 40923V1
výtvarná výchova ; výtvarné techniky a materiály ; kreslení ;
kreslířské techniky
Příručka pro kresbu do čtverečkových sešitů, která je snadná a
dětem umožní získat sebedůvěru i výtvarné zkušenosti. Současně
rozvíjí soustředění a pozornost.
https://katalog.npmk.cz/documents/521858

6.
PowerShell / Ed Wilson ; překlad: Jakub Goner -- 2. vydání
Brno : Computer Press, 2022 -- 263 stran -- cze
ISBN 978-80-251-5049-8
Sign.: II 118852V1
software ; programování ; programovací jazyk ; informační
technologie ; Microsoft Windows PowerShell
Příručka určená zejména profesionálním administrátorům
seznamuje seznamuje s problematikou skriptovacího jazyka
PowerShell.
https://katalog.npmk.cz/documents/521977
7.
Přerovem po stopách Komenského : průvodce po místech
spojených s Janem Amosem Komenským a jeho tradicí / Helena
Kovářová -- 1. vydání
V Přerově : Muzeum Komenského v Přerově, 2022 -- 32 stran -- cze
ISBN 978-80-87190-70-8
Sign.: II 118815V1
osobnost ; pedagog ; kulturní dědictví ; město ; Komenský, Jan
Amos, ; Jednota bratrská ; Přerov (Česko)^7ge130575^7^2czenas^2
; památníky
Publikace umožní čtenáři samostatnou prohlídku míst v Přerově,
které jsou spojené s J.A. Komenským a s jednotou bratrskou. Mapa
nabízí celkem 11 zastavení. Texty věnující se všem zastavením jsou
doplněny o řadu poutavých a unikátních vyobrazení.
https://katalog.npmk.cz/documents/521811
8.
Rozdělení Česko-Slovenska 1989-1992 / Jan Rychlík -- Vydání ve
Vyšehradu druhé, rozšířené
V Praze : Vyšehrad, 2022 -- 502 stran -- cze slo
ISBN 978-80-7601-601-9
Sign.: II 118820V1
dějiny ; politika ; vláda ; Československo^7ge131689^7^2czenas^2
; rozdělení ; Češi a Slováci ; mnohonárodní státy ; normalizace ;
1989-1992
Přibližuje příčiny i samotný průběh rozpadu společného státu Čechů
a Slováků. Popisuje pád komunistického režimu, česko-slovenské
vztahy do voleb v červnu 1990, svobodné volby a kompetenční
zákon a další aspekty a události období let 1989-1992.
https://katalog.npmk.cz/documents/521870

