1. 1. světová válka = 1. Weltkrieg : 1914-1918 / [Vladimír Filip; spolupráce Vlastimil
Schlidberger [sic] ml.] -- Vyd. 1.
Brno: Josef Filip, 2014 -- 400 s. -- cze, cze ger
ISBN 978-80-905166-4-9 (váz.)
Sign.: III 37617V1
Edice: Brno - město, lidé, události
válka; dějiny dvacátého století; Brno (Česko); první světová válka; 1914-1918
První světová válka je představena především v obrazech. Snímky z bojišť
i zázemí. Zachyceni jsou zde jak vojáci a bojová technika, tak i civilisté.
Uvedeny jsou i zmínky o politicích.
Publikace je zaměřena zvláště na České země, především na Brno a Prahu.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=429762

2. Bratrstvo: všední a dramatické dny československých legií v Rusku (1914-1918) /
Dalibor Vácha -- 1. vyd.
Praha: Epocha 2015 -- 333 s. -- cze
ISBN 978-80-7425-243-3
Sign.: II 112820V1
Edice: Traumata války
dějiny dvacátého století; válka; Československé legie; Rusko; Československo; první světová
válka; každodenní život; legionáři; 1914-1918 ; 1914-1920
Česká družina. V zajetí. Na frontě. Válka a revoluce. Zranění, nemoc a
smrt. V zázemí.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=443782

3. Českoslovenští legionáři za první světové války / František Emmert -- 1. vyd.
Praha: Mladá fronta (nakladatelství), 2014 -- 220 s. -- cze
ISBN 978-80-204-3283-4 (brož.)
Sign.: III 37705V1
dějiny dvacátého století; válka; Československé legie; Československo; první světová válka;
českoslovenští legionáři; 1914-1918
První dobrovolnické jednotky v Rusku a ve Francii. Střelecká jednotka
v Rusku a bitva u Zborova. Československé jednotky v Itálii. Zajištění
československých hranic. Sibiřská anabáze. Osudy legionářů po roce
1920.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=432194

4. Češi v 1. světové válce. 1. díl, Mým národům / Libor Nedorost -- [Dotisk] 1. vyd.
Praha: Libri, 2014 -- 239 s. -- cze
ISBN 80-7277-320-8 (soubor)
Sign.: II 111925/1V1
dějiny dvacátého století; Rakousko-Uhersko; Rakousko-Uhersko; vojenství; první světová
válka; 1914-1918
První díl třídílného projektu, který se pokouší poskytnout zájemcům o
vojenskou historii základní fakta a údaje o složení, organizaci, výzbroji
a výstroji ozbrojených sil Rakouska-Uherska v předvečer 1. světové
války, ale i o prožitcích české společnosti na počátku tohoto konfliktu.
Autor se zaměřil i na charakteristiku rakousko-uherské armády v
předvečer Velké války a končí líčením prožitku srpnové mobilizace, tak
jak byla vnímána českou veřejností.
Text je doplněn množstvím dobových ilustrací, článků, výňatků z vojenských předpisů a
fotografií.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=427474

Češi v 1. světové válce. 2. díl, Na frontách velké války / Libor Nedorost -- [Dotisk] 1. vyd.
Praha: Libri, 2014 -- 319 s. -- cze
ISBN 80-7277-320-8 (soubor)
Sign.: II 111925/2V1
dějiny dvacátého století; Rakousko-Uhersko; vojenství; první světová válka; 1914-1918
Druhý díl projektu je věnován válečným zážitkům českých vojáků na
frontách Rakouska-Uherska za 1. světové války a líčení jednotlivých
válečných tažení Rakouska-Uherska na válčišti v Srbsku, Černé Hoře,
Rusku, Rumunsku, Jadranu a Itálii. Konfrontuje popis bitev, které vedla
rakousko-uherská armáda, s pohledem reálných válečných zážitků jejích
aktérů z řad obyčejných českých vojáků.
Text doprovází mnoho dobových ilustrací, článků, mapek a fotografií.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=427475

5. Diplomacie a Velká válka 1914-1918/1919 : kapitoly o dějinách diplomacie za první
světové války v Evropě a na mírové konferenci v Paříži / Petr Prokš
Praha: Historický ústav (Akademie věd ČR), 2014 -- 329 s., xx, xii s. obr. příl. -- cze
ISBN 978-80-7286-234-4
Sign.: II 112482V1
dějiny dvacátého století; válka; Evropa; diplomacie; mírová jednání; první světová válka; 19141918; 1914-1919
První světová válka. Aktivity válečné a poválečné diplomacie v Evropě.
Mírová konference v Paříži. Změny v uspořádání střední Evropy. Válečné
nasazení a ztráty. Zánik starých a vznik nových států.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=434895

6. Legionáři s lipovou ratolestí / Eduard Stehlík, Karel Černý, Radim Chrást
Žďár nad Sázavou: Tváře, 2013 -- 129 s. -- cze
ISBN 978-80-905495-1-7 (sv. 1)
Sign.: II 111232/1V1
armáda; biografie; Československé legie; Československo; generál
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=422061
Legionáři s lipovou ratolestí II. / Eduard Stehlík, Karel Černý, Radim Chrást
Žďár nad Sázavou: Tváře, 2015 -- 157 stran
ISBN 978-80-88041-01-6
Sign.: II 111232/2V1
armáda; biografie; Československé legie; Československo; Československo; legionáři; generál
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446806
Legionáři s lipovou ratolestí III. / Eduard Stehlík, Karel Černý, Antonín Seďa
Žďár nad Sázavou: Tváře, 2015 -- 189 stran:
ISBN 978-80-88041-07-8
Sign.: II 111232/3V1
armáda; biografie; Československo; generál; legionáři
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448910

