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Naučná literatura
Knihy je možno si zapůjčit do studovny Pedagogické knihovny
J. A. Komenského. Dotazy a informace o dalších nových knihách pro děti
a mládež a žádosti o rešerše směrujte, prosím, na koskova@npmk.cz

Galerie aneb Arturovo dobrodružství /
Marcela Konárková.
Praha : Meander, Národní galerie, 2015. – 1. vyd.
ISBN 978-80-87596-46-3
ISBN 978-80-7035-577-0
Kniha Galerie aneb Arturovo dobrodružství
vychází ve spolupráci s Národní galerií. Vznikla
technikou pohyblivých ilustrací, které posouvají příběh do další roviny, takže
ožívá a stane se pro děti hrou a zábavou. Leporelo vypráví o klukovi Arturovi,
namalovanému v obraze neznámého autora. Artur se však ve svém obraze
nehorázně nudí, a tak se rozhodne z něj utéct a hledat štěstí jinde. Postupně se
skamarádí s postavami v obrazech, které visí v galerii českého umění 20. století.
Potká se s Kleopatrou od Jana Zrzavého, prochází se kosmickou krajinou
Františka Kupky nebo se proletí balónem v obraze Kamila Lhotáka...

Světoví Češi / Jiří Černý, Jana Jůzlová ; ilustroval Jiří
Fixl. – Praha : Mladá fronta, 2015. – 1. vyd. – 80 s.
ISBN 978-80-204-3313-8
Prostřednictvím textu a komiksu dává kniha nahlédnout
do lidských osudů výjimečných osobností, které
vynikly ve svém oboru, případně otevřely novou cestu
vývoje. Nalezneme zde 27 příběhů pozoruhodných lidí
– umělců, vynálezců, vědců i podnikatelů. Jejich životní
cesty byly různé, někteří se proslavili již za svého
života, mnozí však byli zapomenuti a znovu objeveni až
později. Ale všichni jsou to lidé, na které bychom měli být hrdí.

Zlatá kniha indiánských řemesek, tradic
a umění / W. Ben Hunt.
Praha : Pragma, 2015. – 122 s.
ISBN 978-80-7349-444-5
Autor seznamuje čtenáře podrobně s indiánským
způsobem života. Válečné čelenky, desítky
indiánských kostýmů, korálkové vzory, indiánská
pouzdra, ozdoby, bubny, tam–tamy, dýmky míru
i totemové kůly. Kniha obsahuje spousty vzorů
a nákresů včetně návodů, jak tyto a mnohé další
indiánské předměty vyrobit. Poskytuje pokyny ohledně indiánských rituálních
tanců a spoustu informací o indiánských tradicích a řemeslech.

