1. 1000 českých slov pro cizince : ilustrovaný slovník a fráze = 1000 Czech words
for foreigners : illustrated dictionary and phrasebook / Zuzana Bušíková, Pavla
Poláchová, Charles du Parc -- 1. vydání
Brno : Edika, 2017 -- 152 stran -- cze, cze eng
ISBN 978-80-266-1103-5
Sign.: I 34458V1
čeština ; angličtina
Tisíc českých slov pro cizince. Barevné ilustrace pomohou
najít to správné slovo pro každodenní situace. Jednotlivá
slova doplňuje fonetická transkripce, která usnadní
výslovnost.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462721

2. AGE management v organizacích : praktické využití a přínosy / Hana
Urbancová -- Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2017 -- 260 stran -- cze
ISBN 978-80-7552-772-1
Sign.: II 115081V1
řízení ; organizace ; podnik ; age management
Age management. Age management v organizacích. Klíčové
oblasti age managementu. Age management v malých a
středních podnicích. Age management ve vybraných
odvětvích. Přínosy a limity age managementu.
Návrhy a doporučení pro organizace.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=463119

3. Bezpečně online / Louie Stowell ; design a ilustrace: Nancy Leschnikoff ;
překlad Kateřina Brouk -- První české vydání
Praha : Svojtka & Co., s.r.o.., 2017 -- 143 stran -- cze

ISBN 978-80-256-2083-0
Sign.: I 34465V1
internet ; internetová sociální síť ; rizikové chování ;
počítačová bezpečnost ; kybernetická bezpečnost
Příručka pro mladší děti seznamuje s problémy a
nebezpečími, se kterými se lze setkat na internetu.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=463122

4. Cizí i blízcí : Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století / Jiří Holý
(ed.) -- Vydání první
Praha : Akropolis, 2016 -- 1047 stran -- cze

ISBN 978-80-7470-125-2
Sign.: II 115062V1
judaismus ; antisemitismus ; literatura ; kultura ;
společnost ; Česko ; Židé ; židovská kultura ; židovská
literatura ; česká literatura ; holocaust ; století 1920Židovská tematika v širokém spektru pohledů,
přístupů i názorových proudů od konce
devatenáctého století do současnosti.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462988

5. Hrůza v české literatuře / Patrycjusz Pająk ; z polského originálu Groza po
czesku : przypadki literackie ... přeložila Michala Benešová -- Vydání první
Praha : Academia, 2017 -- 451 stran -- cze
ISBN 978-80-200-2678-1
Sign.: II 115042V1

literatura ; kultura ; česká literatura ; horor (literatura) ;
literární estetika ; literárněvědný rozbor ; století 19-20
První komplexní monografie věnovaná české hrůzostrašné
literatuře. Mapuje vývoj tohoto žánru v širším kontextu
dějin české literatury 19. a 20. století i jeho balancování na
pomezí populární a umělecky náročné tvorby.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462944

6. Hry pro malé cestovatele : nikdy neuslyšíte: kdy už tam budeme? / Naděžda
Kalábová ; ilustroval Libor Drobný -- 1. vydání
Praha : Fragment, 2017 -- 135 stran
ISBN 978-80-253-3219-1
Sign.: II 115113V1
dítě ; školní věk ; sociální výchova ; dovednost ; znalost ;
hra ; slovní zásoba ; počítání ; jazyková hra ; křížovka ;
osobnostní výchova
Jednoduché úkoly, otázky, hádanky a hry pro malé
cestovatele v autě, vlaku, letadle nebo autobuse, které
děti nejen zabaví, ale také přispějí k rozvoji jejich
schopností a dovedností.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=463331

7. Jsem Jehuda Bacon : holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře
českého původu / Lenka Lajsková a kolektiv
Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2017 -- 119
stran -- cze
ISBN 978-80-86935-36-2
Sign.: II 115112V1
dějiny ; judaismus ; umění ; malířství ; Bakon, Jiří, ;
Pitter, Přemysl, ; Fierzová, Olga, ; Terezín ; Osvětim ;
holocaust ; koncentrační tábor ; korespondence ; století
20 ; 1939Vzpomínky na holocaust a poválečnou dobu očima
izraelského malíře českého původu. Kniha přináší
mnoho nových poznatků o osobnosti Jehudy Bacona.
Je zároveň cenným příspěvkem k výuce dějin 20. století.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=463330

8. Muslimská dívka : zpověď dospívající dívky / Amání Al-Chatátba ; z anglického
originálu Muslim girl - a coming of age ... přeložila Ema Stašová
Praha : XYZ, 2017 -- 190 stran -- cze
ISBN 978-80-7505-705-1
Sign.: II 115115V1
islám ; dívka ; puberta ; společnost ; kultura ; portál ;
vzpomínání ; Al-Khatahtbeh, Amani ; Spojené státy
americké ; muslimská žena ; blog ; autobiografické
vzpomínky ; století 21
Nelehké dospívání americké muslimky v období po 11.
září 2001. Otevřené svědectví o nesnadném osudu
muslimské dívky v západním světě.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=463333

9. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná : o ženské práci / Marie Bahenská,
Libuše Heczková, Dana Musilová
Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, [2017] -- 299 stran -- cze

ISBN 978-80-88030-21-8
Sign.: II 115086V1
žena ; práce ; zaměstnání ; zaměstnanost žen ; společnost
; Česko ; ženská pracovní síla ; postavení žen ; století 1920
Kontexty a souvislosti. Zemědělství. Průmysl a výrobní
živnosti. Terciární sféra.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=463135

10. Okupace 1968 a její oběti : nové pohledy na invazi armád Varšavské
smlouvy do Československa roku 1968, počátek okupace a její oběti / Ivo
Pejčoch, Prokop Tomek
Praha : Vojenský historický ústav : Ministerstvo obrany České republiky, 2017 -303 stran

ISBN 978-80-7278-699-2
Sign.: II 115095V1
dějiny dvacátého století ; mezinárodní vztahy ; politika ;
Československo ; okupace ; 1968
Invaze armád Varšavské smlouvy do Československa
roku 1968, následná okupace a její oběti.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=463177

11. Rozmanitosti z historie Království českého / Bohuslav Balbín ; z latinského
originálu Miscellanea historica regni Bohemiae... přeložil Jiří A. Čepelák -- Vydání
1.
Praha : Academia, 2017 -- 614 stran -- cze

ISBN 978-80-200-2637-8
Sign.: II 115051V1
historiografie ; příroda ; geologie ; vlastivěda ; Česko ;
historik ; jezuité ; století 17 ; 1679-1687
Autor líčí polohu Čech, jejich povrch, vodní toky, léčivé
prameny, nerostné bohatství, nejrůznější kuriozity, ale i
rostliny a živočichy.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462958

12. Svět bez Boha : ateismus jako druh náboženské zkušenosti / Tomáš Halík,
Anselm Grün ; s předmluvou a komentáři Winfrieda Nonhoffa. Vydání první.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017 -- 220 stran -- cze
ISBN 978-80-7422-524-6
Sign.: II 115053V1

náboženství ; ateismus ; křesťanství ; Bůh a člověk ;
křesťanská víra ; sekularismus ; nejistota ; agnosticismus
; pochybnost ; skepticizmus ; spiritualita ; náboženská
zkušenost
Anselm Grün a Tomáš Halík napsali společně knihu, v níž
se z různých úhlů zamýšlejí nad možným přínosem
ateismu pro prohloubení křesťanské víry.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462961

13. Ty jo, to seš dobrá! : jak se skládají komplimenty v češtině / Klára Dvořáková
-- Vydání první
Praha : Academia, 2017 -- 177 stran
ISBN 978-80-200-2704-7
Sign.: II 115054V1

čeština ; komunikace ; interpersonální komunikace ;
kompliment ; zdvořilost ; diskurzivní analýza
Definice a problematika studia komplimentu a zdvořilosti.
Kompliment z hlediska komunikace. Verbální i neverbální
prostředky užívané při produkci komplimentů.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462962

14. Věda života : rozhovory s profesorem Jiřím Drahošem / Jiří Padevět -- Vydání
první
Praha : Academia, 2017 -- 243 stran, 32 stran nečíslovaných příloh
ISBN 978-80-200-2672-9
Sign.: II 115055V1
věda ; vědec ; chemie ; akademie věd ; biografie ;
Drahoš, Jiří, ; Akademie věd České republiky ; Česko
;chemické inženýrství ; vědecký výzkum ; chemik ;
akademik ; století 20-21
Kniha rozhovorů s profesorem Jiřím Drahošem přináší
poselství o druhé polovině 20. století, prožité v
prostředí české vědy.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462963

15. Záhadná mystéria dějin : poznejte největší záhady od počátku věků /
Vladimír Liška -- 1. vydání
Praha : XYZ, 2016 -- 182 stran
ISBN 978-80-7505-299-5

Sign.: II 115001V1
dějiny ; svět ; záhada ; nevysvětlené jevy
Autor provází záhadami minulosti napříč historií i
kontinenty.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462289

16. Ztracené vesnice, opuštění lidé... : reportáže z českého pohraničí 1924-1928
/ Wenzel Jaksch ; reportáže z německého originálu přeložila Zuzana Schwarzová
-- Vydání první
Praha : Academia, 2017 -- 286 stran
ISBN 978-80-200-2692-7
Sign.: II 115056V1

venkov ; chudoba ; sociální prostředí ; Česko ; Sudety
(Česko) ; pohraničí ; 1924-1928 ; 1921-1930
Vylíčeny zážitky z cest po německy mluvícím
československém pohraničí mezi lety 1924-1928.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462964

