Knihy z dotačního programu

ČESKÁ KNIHOVNA

Jan Žižka : život a doba husitského válečníka / Petr Čornej. -- Vydání první. -- V Praze : Paseka, 2019. -- 855 stran :
ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile, erby ; 25 cm. -- ISBN 978-80-7432-990-6 (vázáno)

Sametová revoluce : pád železné opony v komiksu / Zdeněk Ležák ; ilustrace: Jiří Zimčík. -- 1. vydání. -- V Brně : Edika,
2019. -- 78 stran, 60 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; 31 cm. -- ISBN 978-80-266-1472-2 (vázáno

Kronika nacismu : komiksový příběh nacismu od jeho zrodu po pád / Zdeněk Ležák, Jakub Dušek. -- 1. vydání. -- V Brně
: Edika, 2019. -- 99 stran, 60 nečíslovaných stran : barevné ilustrace, mapy, portréty ; 31 cm. -- ISBN 978-80-266-14494 (vázáno)

Jan Žižka : boží bojovník ve jménu Husa / Zdeněk Ležák, Michal Kocián. -- 1. vydání. -- V Brně : Edika, 2019. -- 97 stran,
62 nečíslovaných stran : barevné ilustrace, mapy, portréty ; 31 cm. -- ISBN 978-80-266-1391-6 (vázáno)

Proč Zeus přikoval Prométhea : o životě bohů a lidí v antickém Řecku / Petr Kostka ; ilustrovala Olga Tesařová. -- 1.
vydání. -- V Praze : Fragment, 2019. -- 69 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. -- ISBN 978-80-253-4059-2 (vázáno)

Občanský průkaz, prosím / Eduard Vacek. -- 1. autorizované vydání. -- Praha : Pulchra, 2019. -- 238 stran ; 19 cm. -ISBN 978-80-7564-035-2 (brožováno)

Hranice smíchu : komika a vážnost ve středověké Evropě / edd. Vojtěch Bažant, Martin Šorm. -- Vydání první. -- Praha :
NLN, s.r.o., 2019. -- 449 stran : ilustrace, faksimile ; 22 cm. -- ISBN 978-80-7422-716-5 (brožováno)

Hysterie umění / Martina Scholleová. -- 1. vydání. -- V Praze : Labyrint, 2019. -- 255 nečíslovaných stran : ilustrace
(převážně barevné) ; 19 cm. -- (Labyrint fresh eye ; 4. svazek). -- ISBN 978-80-87260-68-5 (brožováno)

Naše studánky : pověsti, legendy, místopis / Petr Kovařík. -- Vydání první. -- Praha : Knižní klub, 2019. -- 279 stran :
barevné ilustrace, faksimile ; 25 cm. -- (Universum). -- ISBN 978-80-242-6303-8 (vázáno)

Dějiny československých legií v datech / Jiří Fidler. -- Vydání první. -- Praha : Euromedia Group, 2019. -- 374 stran :
ilustrace, portréty, faksimile ; 27 cm. -- (Universum). -- ISBN 978-80-7617-971-4 (vázáno)

Jdi na venkov! : výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960 / Tomáš Winter (ed.), Pavla Machalíková
(ed.), Milan Pech, Vladimír Czumalo. -- Vydání první. -- V Řevnicích : Arbor vitae societas ; v Praze : Artefactum nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. , [2019]. -- 399 stran : ilustrace (převážně barevné), plány, faksimile ; 30
cm. -- ISBN 978-80-88256-10-6 (Arbor Vitae Societas ; vázáno). -- ISBN 978-80-88283-19-5 (Artefactum ; vázáno)

Hurá do galerie : průvodce světem výtvarného umění pro děti / Pavlína Pitrová ; ilustrovala Kateřina Perglová. -- 1.
vydání. -- V Praze : Fragment, 2019. -- 79 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty ; 27 cm. -- ISBN 978-80253-4333-3 (vázáno)

Komunistické lágry : tábory nucené práce, nápravně pracovní tábory, pracovní útvary vězňů a internační místa
duchovních 1948-1962 / Jiří Padevět. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2019. -- 310 stran : ilustrace (některé
barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 25 cm. -- (Průvodce). -- ISBN 978-80-200-2977-5 (vázáno)

Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění / Dalibor Dobiáš (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Academia,
2019. -- 2 svazky (1753 stran) : ilustrace, portréty, noty, faksimile ; 25 cm. -- (Literární řada). -- ISBN 978-80-200-29188 (vázáno)

