Výběr z nových knih 9/2012 – ostatní společenskovědní obory
1. 30 vteřin na náboženství : 50 významných náboženství, o nichž získáte
přehled za 30 vteřin / autoři Richard Bartholomew ... [et al.] ; editor Russell Re
Manning ; [ilustrace Ivan Hissey ; překlad Dušan Zbavitel] -- Vyd. 1.
Praha : Fortuna Libri (nakladatelství), 2012 -- 160 s. -- čeština.
ISBN 978-80-7321-639-9 (váz.)
Sign.: II 109967V1
náboženství
Anotace:
Autoři publikace vytvořili jedinečného knižního průvodce
duchovním světem naší planety.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=402706

2. 30 vteřin na politiku : 50 nejprovokativnějších politických teorií, o nichž
získáte přehled za 30 vteřin / autoři Michael Bailey ... [et al.] ; editor Steven L.
Taylor ; [ilustrace Ivan Hissey ; překlad Emílie Harantová] -- 1. vyd.
Praha : Fortuna Libri (nakladatelství), 2012 -- 159 s. -- čeština.
ISBN 978-80-7321-641-2 (váz.)
Sign.: II 109968V1
politika ; politologie ; společnost
Anotace:
Autoři se pokusili jasně, nezkresleně a věcně charakterizovat 50
nejprovokativnějších ismů, archií a kracií, které od dob patrně
nejvýznamnějšího athénského státníka Perikla hýbou světem.
Na každé heslo dostali jen dvě strany a jeden obrázek, který
ovšem někdy může být výmluvnější než dlouhá teoretická
úvaha.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=402707

3. 30 vteřin na vědu : 50 nejpodnětnějších vědeckých teorií, o nichž získáte
přehled za 30 vteřin / autoři Jim Al-Khalili ... [et al.] ; redaktor Paul Parsons ;
předmluva Martin Rees ; [ilustrace Jon Raimes ; překlad Arnošt Kotyk] -- 1.
vyd.
Praha : Fortuna Libri (nakladatelství), 2012 -- 160 s. -- čeština.
ISBN 978-80-7321-638-2 (váz.)
Sign.: II 109969V1
věda ; teorie
Anotace:
Kniha vám vzrušujícím způsobem objasní 50 důležitých,
revolučních vědeckých teorií.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=402708

4. Albánie : [turistický průvodce] / napsala Gillian Gloyerová ; [dle
anglického originálu ... přeložili a aktualizovali Dana Gardavská, Radek Beneš a
Zdeňka Nováková] -- Vyd. 4.
Brno : Jota, 2012 -- 232 s., xvi s. barev. obr. příl. -- čeština.
ISBN 978-80-7462-153-6 (brož.)
Sign.: I 34073V1
turistika ; kulturní dědictví ; Albánie
Anotace:
Průvodce po Albánii je nepostradatelným pomocníkem při
cestách po jedné z nejkouzelnějších a přitom turisticky
nejméně probádaných zemí Balkánu, v níž najdete krásná
starobylá města, půvabné pláže, velkolepá pohoří a vzrušující
archeologická naleziště.
Lidé jsou zde milí a pohostinní, flóra a fauna je rozmanitá a
unikátní a místní kuchyně a víno jsou lahodné.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=402585

5. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod
strategického řízení / Monika Grasseová, Radek Dubec, David Řehák -- 2. vyd.
Brno : BizBooks, 2012 -- 325 s. -- čeština.
ISBN 978-80-265-0032-2 (váz.)
Sign.: II 109920V1
podnik ; analýza instituce ; řízení ; státní správa ; strategie
Anotace:
Titul je určen pro manažery především veřejné správy, ale i
studenty vysokých škol ekonomického a manažerského
zaměření.
Poskytne jim přehled nejpoužívanějších analytických
nástrojů.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=402524

6. Filozofický depozitář : 50 nejdůležitějších filozofických myšlenek / Reiner
Ruffing ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Vodvárko] -- Vyd. 1.
Praha : Euromedia Group, 2012 -- 230 s. -- čeština.
ISBN 978-80-242-3527-1 (váz.)
Sign.: II 109960V1
filozofie ; osobnost ; teze
Anotace:
Autor v krátkých kapitolách seznamuje s nejvýznamnějšími
světovými filozofy od starověku po současnost: s jejich životem,
dílem a filozofickými myšlenkami.
Na každé, pro daného myslitele typické filozofické tezi,
vysvětluje, jaký má význam pro náš život.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=402657

7. Právo pro politology / Jaroslav Grinc -- Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010 -- 147 s. -- čeština.
ISBN 978-80-247-2921-3 (brož.)
Sign.: II 109891V1
právo ; politika ; politologie ; stát ; soud ; teorie práva
Anotace:
Publikace definuje politiku, politickou vědu, vztah k právu.
Představuje typy států, formy práva, soustavy soudů v České
republice, soustavu Evropských soudních struktur a význam
jejich rozsudků.
Stranou nenechává ani lidská práva a mnoho dalšího.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=402405

8. Profesiografie a její praktické využití při řízení lidských zdrojů v
organizaci / Jiří Vronský -- Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012 -- 197 s. -- čeština.
ISBN 978-80-7357-747-6 (brož.)
Sign.: II 109850V1
personální řízení ; profesní dráha ; pracovní síla ; organizace ; personalistika ;
profesiografie
Anotace:
Publikace se zabývá profesiografií jako
metodickým nástrojem, uplatňovaným při
činnostech a řízení lidských zdrojů.

významným
personálních

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=398544

9. Skrytá realita : paralelní vesmíry a hluboké zákony kosmu / Brian Greene
; [z anglického originálu ... přeložil Luboš Motl] -- Vyd. 1.
Litomyšl : Nakladatelství Paseka, 2012 -- 354 s. -- čeština.
ISBN 978-80-7432-205-1 (váz.)
Sign.: II 109964V1
fyzika ; astronomie ; kosmologie ; vesmír
Anotace:
Greene, jeden z předních amerických fyziků a popularizátorů
vědy, nás vede na výpravu do paralelních světů a odkrývá, jak
velká část skutečné povahy reality se hluboko v nich může
skrývat.
Nezalekne se ani ústřední otázky, otázky, jak může
fundamentální věda učinit pokrok, leží-li obrovské lány reality
dál, než se můžeme dostat.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=402676

10. Slovinsko : [turistický průvodce] / napsal a sestavil Norm Longley ; [z
anglického originálu ... přeložil Jan Sládek ; aktualizoval Dalibor Mahel] -- 2.
vyd.
Brno : Jota, 2012 -- xvi, 399 s., [8] s. obr. příl. -- čeština.
ISBN 978-80-7462-020-1 (brož.)
Sign.: I 34072V1
turistika ; kulturní dědictví ; Slovinsko
Anotace:
Geografická rozmanitost, v mnoha jiných zemích naprosto
nepředstavitelná, zdvojnásobuje velikost Slovinska.
Je to země nekonečné různosti a magických krajin, svírající v
náruči říši bílých vápencových hor, ohromující podzemní svět
jeskyní, rozmáchlé vinice a skalnaté pobřeží, zkrášlené
historickými přístavy.
Od doby, kdy se slovinský národ s vysokým počtem
městského obyvatelstva vymanil z poněkud dusivého objetí
jugoslávské federace, začal vést s uvolněnou lehkostí spořádaný život podle
pravidel nové Evropy.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=402584

11. Struktura vesmíru : čas, prostor a povaha reality / Brian Greene ; [z
anglického originálu ... přeložil Oldřich Klimánek] -- Vyd. 2.
Litomyšl : Nakladatelství Paseka, 2012 -- 482 s. -- čeština.
ISBN 978-80-7432-229-7 (brož.)
Sign.: II 109965V1
fyzika ; astronomie ; vesmír ; čas ; prostor ; kosmologie
Anotace:
Autor představuje vesmír a ukazuje, že ten náš je jen jedním
z mnoha vesmírných ostrovů plovoucích v ohromném
mnohorozměrném prostoru.
Setkáváme se v něm s výstředním světem kvant, jehož čas a
prostor jsou zmítány neklidem kvantové neurčitosti.
Ukazuje paradoxní povahu času, jenž podle fyzikálních
zákonů nemusí nutně plynout jedním konkrétním směrem, i
to, že dráždivý svět strun a M-teorie nám nakonec může
poskytnout teorii všeho.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=402677

