Výběr z nových knih 1/2013 – ostatní společenskovědní obory
1. Byla jsem na světě / Olga Scheinpflugová
Praha : XYZ, 2012 -- 357 s., [16] s. obr. příl. -- čeština.
ISBN 978-80-7388-744-5 (váz.)
Sign.: II 110355V1
biografie ; kultura ; společnost ; dějiny dvacátého století ; Scheinpflugová, Olga,
Anotace:
Olga Scheinpflugová (1902–1968) ve svých osobitě
komponovaných pamětech vzpomíná na herecké a režisérské
osobnosti českého divadla. S většinou z nich ji nepojily jen
profesní vazby, ale také pouta přátelská.
Do těchto vzpomínek jsou pak vetknuty i úvahy o smyslu a
poslání herecké práce, rozjímání o vztahu s Karlem Čapkem,
zážitky z druhé světové války i z let následujících.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=405257

2. Marketing jako šachová hra : vítězné strategie pro získání a udržení
zákazníků / Jaroslav Tručka -- 1. vyd.
Brno : BizBooks, 2013 -- 212 s. -- čeština.
ISBN 978-80-265-0054-4 (brož.)
Sign.: II 110372V1
marketing ; podnikání ; projekt ; komunikace ; strategie
Anotace:
Potřeba dělat ve správný čas správné tahy platí jak pro šachy,
tak i pro marketing.
Kniha vás provede džunglí marketingových principů nenásilně
a snadno, naznačí možná úskalí a navede vás na cestu k
úspěchu a prosperitě.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=405413

3. Nejbližší : [svědectví o problémech těch, kteří ve svém nejbližším okolí
mají někoho, kdo bojuje se závislostí na alkoholu či drogách!] / Kateřina
Janouchová ; [překlad Lucie Johnová] -- Vyd. 1. [i.e. 2. vyd.]
Praha : Mladá fronta, 2009 -- 245 s. -- čeština.
ISBN 978-80-204-2016-9 (brož.)
Sign.: I 34115V1
alkoholismus ; toxikomanie ; závislost ; próza ; Janouch, Katerina,
Anotace:
Román vypráví příběh, který prožily či prožívají desítky rodin
bez ohledu na zemi, ve které žijí.
Kateřina Janouchová v něm přináší svědectví o problémech
těch, kteří ve svém nejbližším okolí mají někoho, kdo bojuje se
závislostí na alkoholu či drogách.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=405582

4. Než film promluvil : němý film 1896-1930 : vzrušující výlet do počátků
české kinematografie / Kateřina Boušová
Praha : XYZ, 2012 -- 358 s. -- čeština.
ISBN 978-80-7388-651-6 (váz.)
Sign.: II 110354V1
film ; dějiny ; Česko ; kinematografie ; 1896-1930
Anotace:
Výpravná publikace o němé éře československého filmu
přináší portréty největších osobností naší filmové tvorby
období od přelomu století až do r. 1931, kdy slavná éra
skončila vystavěním barrandovských ateliérů, které znamenaly
zase novou revoluci ve filmu.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=405256

