Výběr z nových knih 10/2016 – ostatní společenskovědní obory
1. České, moravské a slezské hrady : ve faktech, mýtech a legendách /
Vladimír Liška -- 1. vydání
Praha : XYZ, 2016 -- 420 stran
ISBN 978-80-7388-748-3
Sign.: II 114112V1
kulturní dědictví ; dějiny ; legenda ; Česko ; Čechy (Česko) ; Morava (Česko) ;
Slezsko (Česko) ; hrady ; zámky ; tvrze
Stavby známé a dodnes obývané, ale i zapomenuté,
restaurované nebo opuštěné zříceniny, zbytky paláců
a opevnění, k nimž se vážou nejrůznější mýty a legendy.
Některé jsou na místech snadno přístupných, v rovinách,
údolích, na kopcích, k některým vedou náročné turistické
stezky. Co je navzájem spojuje?
Mají svá velká i menší tajemství, mýty a pověsti.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=452158

2. Konec černého vraha : operace Anthropoid : atentát na Reinharda
Heydricha / Petr Kettner -- 2. vydání, v nakladatelství CPress vydání 1.
Brno : CPress, 2016 -- 149 stran
ISBN 978-80-264-1181-9
Sign.: II 114157V1
27. května 1942 byl spáchán atentát na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha. Tento
ojedinělý čin na představitele německých ozbrojených sil
byl vyvrcholením pečlivě naplánované operace
Anthropoid, kterou provedli českoslovenští výsadkáři
Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Kniha odhaluje dramatický
příběh o tom, jak celá operace probíhala i kdo byli jeho
jednotliví aktéři. Přináší dobové citáty, detaily
vyšetřování, osobní příběhy plné odvahy, ale i zrady.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=452329

3. Komunikace na počítači pro seniory / Mojmír Král, David Král –
První vydá
Praha : Grada, 2016 -- 192 stran
ISBN 978-80-247-5812-1
Sign.: II 114116V1
starší člověk ; osobní počítač ; elektronická pošta ; internet ; práce s počítačem ;
internetová komunikace ; internetová sociální síť
Základy práce s počítačem.
Komunikace prostřednictvím e-mailů.
Telefonování přes internet (Skype).
Posílání zpráv v reálném čase.
Získání, úpravy a prohlížení fotografií.
Práce se sociálními sítěmi a internetem
(Facebook, Twitter).

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=452208

4. Zátěž pečovatele : posuzování, diagnostika, intervence a prevence v péči
o nevyléčitelně nemocné / Radka Kurucová -- 1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2016 -- 112 stran -- cze
ISBN 978-80-247-5707-0
Sign.: II 114121V1
nemocný ; péče ; zátěž ; diagnostika ; prevence ; rodina ; nevyléčitelně nemocný
; pečovatelství ; kvalita života ; rodinné vztahy
Rodina v péči o nevyléčitelně nemocné.
Zátěž pečovatele. Kvalita života pečovatele.
Hodnocení zátěže, kvality života a spokojenosti
pečovatelů.
Péče o pečovatele a ostatní členy rodiny.
Intervenční studie edukační program pro pečovatele nevyléčitelně
nemocných pacientů.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=452215

5.
Ilustrace : pohledy na výtvarný doprovod české dětské knihy =
Illustration : insights into illustrations to accompany Czech children's books /
Martin Reissner ; anglický překlad: Chicory s.r.o. -- První vydán
Brno : Moravské zemské muzeum, 2015 -- 219 stran -- cze, cze eng
ISBN 978-80-7028-439-1
Sign.: III 38381V1
literatura pro děti a mládež ; ilustrace ; dětská kniha ; česká literatura ; souběžné
texty ; století 20-21
Ilustrace knih je pro děti a mládež podstatně
významnější než pro dospělé čtenáře, protože dětský čtenář
jí vnímá z hlediska všech estetických podnětů jako první.
Kniha mapuje domácí ilustrační tvorbu minulého
století, ovšem sleduje i základní tendence současnosti.
Najdeme zde také ukázky našich předních ilustrátorů.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=452234

6. Dvojí riziko v humanitární pomoci / Květoslava Princová a kolektiv -1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 -- 164 s. -- cze
ISBN 978-80-244-4270-9
Sign.: II 114134V1
humanitární činnost ; sociální práce ; pomoc ; rozvojová pomoc ; riziko ;
utilitarismus
Od katastrof ke snižování primárních rizik a k odolným
komunitám.
Rizika, která mohou způsobit významnou škodu
příjemci pomoci nebo přijímací komunitě.
Sekundární rizika.
Hodnoty, principy, pravidla a teoretická východiska
v zahraničí, zejména humanitární pomoci.
Od přímé implementace k partnerství.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=452291

7. Žité zkušenosti rodin dětí s těžkým kombinovaným postižením / Jiří
Kantor, Marcela Michalíková, Libuše Ludíková, Zuzana Kantorová –
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 -- 209 stran -- cze
ISBN 978-80-244-4912-8
Sign.: II 114145V1
postižený ; kombinovaná vada ; rodina ; speciální pedagogika ; případová studie
; kvalitativní výzkum ; Česko ; rodinná resilience
Cílem je přiblížit žité zkušenosti rodin dětí s těžkým
kombinovaným postižením na základě teoretické
analýzy odborných zdrojů i původního výzkumného
šetření.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=452305

8. Životní styl v informační společnosti / Karolína Kolesárová –
vydání I.
Praha : Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2016 -- 176 stran -- cze
ISBN 978-80-7452-119-5
Sign.: II 114146V1
informační společnost ; informační technologie ; životní styl ; Česko ; sociální
změna
Od postindustrální společnosti ke společnosti sítí.
Životní styl a životní způsob.
Volný čas a aktivity ve volném čase.
Metodologie výzkumu životního stylu.
Implementace ICT a proměny životního stylu.
Empirická konstrukce životních stylů.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=452307

9. Zeměpisné hrátky pro děti : Česká republika a další evropské země v
křížovkách a rébusech / Jana Mlynářová -- 1. vydání
V Brně : Edika, 2016 -- 94 stran
ISBN 978-80-266-1013-7
Sign.: II 114156V1
zeměpis ; Evropa ; křížovka ; rébusy ; aktivita

Pomocí nejrůznějších rébusů, křížovek, spojovaček,
básniček, indicií, fotografií a dalších úkolů budete
poznávat krásná a zajímavá místa Evropy,
včetně České republiky.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=452338

10. Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě závislostí / Marie Kuklová -Vydání první
Praha : Portál, 2016 -- 150 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1101-3
Sign.: II 114173V1
závislost ; terapie ; drogy ; asertivita ; patologická závislost ; kognitivně
behaviorální terapie ; rodinná terapie
Syndrom závislosti na návykových látkách. Specifika
práce se závislým klientem.
Terapeutický vztah a práce s motivací klienta.
Práce s bažením, s úzkostnými stavy, s depresivními stavy,
s traumatem, s impulzivitou a agresivitou.
Asertivita a komunikace.
Rodinná terapie.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=452650

