Výběr z nových knih 10/2015 – ostatní společenskovědní obory
1. Co drží společnost pohromadě? : pojetí societální komunity a
konstitutivního symbolismu u Talcotta Parsonse, Richarda Müncha a
Jeffreyho Alexandera / Marek Německý -- Vydání první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 -- 197 stran
-- cze
ISBN 978-80-246-3009-0
Sign.: II 113297V1
společnost ; sociologie ; společenství ; sociální konflikt ; jednání ; Parsons,
Talcott, ; Alexander, Jeffrey C. ; Münch, Richard,
Anotace:
V současném sociálně-vědním diskursu nepatří otázky
společenské integrace a sociálního řádu obecně k výrazně
akcentovaným tématům.
Důraz se klade na výzkum spíše dílčích segmentů společnosti,
přičemž jsou její problémy pojednávány pouze fragmentárním
způsobem.
Kniha Marka Německého se pokouší překročit tyto rámce a pokládá si otázku:
Jakou povahu má společnost jako taková a co ji drží pohromadě? Odpověď
hledá s použitím teoretického aparátu Talcotta Parsonse, konkrétně jeho pojmu
societální komunity.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447331
2. Gottwaldovo Československo jako fašistický stát / Petr Placák -- Vydání
první
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015 -- 189 stran -- cze
ISBN 978-80-7432-604-2
Sign.: II 113315V1
dějiny dvacátého století ; socialismus ; komunismus ; totalita ; politika ;
společnost ; Československo
Anotace:
Radikální lidovou revoluci, ve které komunisté spojili svaté
ideály socialismu se svatými ideály národa, autor vykládá v rámci
dějin masových antiliberálních hnutí minulého století a srovnává
ji s vývojem v Itálii po první světové válce.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447429

3. Husovská dilemata / Ctirad Václav Pospíšil
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2015 -- 319 s. -- cze
ISBN 978-80-7195-816-1
Sign.: II 113316V1
teologie ; křesťanství ; reforma ; církev ; Hus, Jan, ; husitství ; utrakvismus ;
duchovní tradice ; polemika
Anotace:
Katolický teolog se vyrovnává s palčivou otázkou, kterou je pro
katolíky i pro náš národ postava Jana Husa a husitství.
Kniha je určena všem, které zajímá současný postoj katolíků k
Janu Husovi a husitství.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447430

4. Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky / Jaroslav Veteška -Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2015 -- 251 stran -- cze
ISBN 978-80-7478-898-7
Sign.: II 113295V1
pedagogika dospělých ; sociální práce ; konflikt ; mediace ; probace ; sociální
komunikace
Anotace:
Cílem monografie je představit v teoretické a praktické rovině
mediaci a probaci a možnosti jejich aktuálního využití v různých
společenských oblastech (rodina, obchod, pracovní právo,
školství, zdravotnictví, výkon trestu odnětí svobody, podmíněné
propuštění, alternativní trestání aj.).
Protože tematika publikace leží na hranici řady oborů, konkrétně
sociální práce, psychologie, sociologie, andragogiky,
pedagogiky a práva, vyžaduje interdisciplinární přístup, který v současnosti
patrně nejlépe aplikuje tzv. sociální andragogika.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447303

5. Praha Husova a husitská 1415-2015 : publikace k výstavě : ClamGallasův palác, 25. září 2015 - 24. ledna 2016 / sestavili: Petr Čornej a Václav
Ledvinka ; k vydání připravili: Petr Čornej a Jan Hrdina ; autorský kolektiv: Jan
Baláček, Věra Brožová, Dušan Coufal, Petr Čornej, Ivana Čornejová, Olga
Fejtová, Ota Halama, Pavel Helan, Jan Hrdina, Ivana Hrušková, Jan Kypta,
Václav Ledvinka, Robert Novotný, Jiří Pešek, Václav Petrbok, Jaroslav
Podliska, Jiří Pokorný, Jan Randák, Milada Studničková, Jan Škoda, Vít Vlnas,
Jaromír Žegklitz -- Vydání první
Praha : Scriptorium : Archiv hlavního města Prahy, 2015 -- 328 stran + -- cze
ISBN 978-80-88013-14-3
Sign.: II 113303V1
dějiny středověku ; tradice ; literatura ; umění ; architektura ; Hus, Jan, ;
husitství ; husitská revoluce
Anotace:
Publikace vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy.
Populárně vědecká kniha s příspěvky 22 autorů nejrůznějších
historických specializací přibližuje Husův skutečný i druhý
život od pozdního 14. století do současnosti a jeho postupný
přerod z církevního reformátora v ideální a idealizovaný vzor,
k němuž se pražská i česká společnost v pozitivním i negativním pohledu
vztahovala.
Součástí knihy jsou na dvě stovky převážně barevných reprodukcí písemných,
hmotných a obrazových pramenů, které rozvíjejí textovou složku díla a
dokumentují proměny husovské a husitské tradici v pražských městech.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447366

6. Pravda zvítězila : výtvarné umění a husitství 1380-1490 / Milena Bartlová
-- Vydání první
Praha : Academia, 2015 -- 358 stran -- cze
ISBN 978-80-200-2502-9
Sign.: III 38024V1
výtvarné umění ; náboženství ; dějiny středověku ; kultura ; Česko ; reformace ;
husitství ; století 14-15
Anotace:
Kniha poprvé ukazuje jednu kapitolu českých dějin umění:
výtvarnou produkci spojenou s husitským hnutím. Práce je psána
pro širší veřejnost, jíž chce zprostředkovat výsledky autorčina
vědeckého výzkumu posledních dvaceti let. Nejprve se zabývá

kritikou náboženských obrazů v náboženském reformním hnutí konce 14. století
za vlády Václava IV. Obrazoborectví se pak ukazuje nejen jako ničení, ale také
jako cenná součást kulturních dějin.
Po husitských válkách se v Čechách a na Moravě poprvé v Evropě zformovalo
dlouhodobé soužití dvou církví: kališníků s katolíky. Výtvarné umění se na
hledání společenského kompromisu významně podílelo.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=447434

