1. Malé ruce ve velké válce : osudy dětí za první světové války / Yury a Sonya Winterbergovi
; [z německého originálu ... přeložil Jiří Lexa] -- Vyd. 1.
Praha : Knižní klub, 2014 -- 358 s., [16] s. obr. příl. -- cze
ISBN 978-80-242-4542-3 (váz.)
Sign.: II 112275V1
dítě ; dějiny dvacátého století ; válka ; první světová válka ; příběh ; století 20
Autorská dvojice Yury a Sonya Winterbergovi odhaluje z deníkových
zápisků a dosud nezpracovaných archivních zdrojů osudy dětí.
Dovídáme se tak o dětských vojácích, dětech na útěku a obětech
okupace,

o mladičkých válečných

zdravotních sestrách nebo

nedospělých dezertérech a nuceně pracujících dětech.
Poprvé tak máme příležitost seznámit se s jejich příběhy, jež podávají
otřesný a zároveň jímavý obraz prvního světového konfliktu 20. století.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=431350

2. Otakar Červený, mecenáš československých legií v Rusku / Jiří Pavlík
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014 -- 172 s. -- cze
ISBN 978-80-7465-105-2 (brož.)
Sign.: II 112332V1
dějiny dvacátého století ; biografie ; Červený, Otakar, ; Československé legie ; Rusko ;
Československo ; českoslovenští legionáři
Dětství a studijní roky. Odchod do Ruska. Příchod do Kyjeva a zdejší
společenské aktivity. Vypuknutí velké války a formování zahraničního
odboje. Odchod do politického ústraní. Návrat do vlasti a účast při
budování nové republiky.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=432186

3. První světová válka : válka, která měla být poslední / Peter Simkins, Geoffrey Jukes &
Michael Hickey ; [z anglického originálu ... přeložil Stanislav Pavlíček] -- Vyd. 1.
Praha : Brána, 2014 -- 351 s. -- cze
ISBN 978-80-7243-684-2 (váz.)
Sign.: II 111997V1
dějiny dvacátého století ; válka ; první světová válka ; vojenství ; 1914-1918

Publikace bohatě vybavená dobovými fotografiemi a mapkami vychází ke
stému výročí vypuknutí 1. světové války.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=428164

4. Světová válka : 100 let od největší tragédie v dějinách lidstva : začátek světové války v
datech a dobových pohlednicích / [Václav Dobrý] -- 1. vyd.
Plzeň : Slovan, 2014 -- 347 s. -- cze
ISBN 978-80-260-5895-3 (váz.)
Sign.: III 37609V1
dějiny dvacátého století ; válka ; první světová válka ; vojenství ; dobové pohlednice ; 19141918
Výpravná

kniha

Světová

válka

přibližuje

unikátní

formou

prostřednictvím dobových pohlednic obrovský válečný konflikt,
probíhající od r. 1914 do r. 1918. Globální střet, který dnes nazýváme
první světovou válkou, se odehrával za těžkých bojů na evropských
frontách a bylo do něj mobilizováno více než 60 milionů vojáků.
Pohlednice a dopisy polní pošty sloužily jako důležitý a jediný článek ve
spojení mezi dalekým domovem a bojištěm. Obrazové náměty pohlednic
byly velmi pestré i absurdní.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=429221

5. Svobodní občané ve Velké válce : 1914-1918 (1920) / Jaroslav Štrait -- 1. vyd.
Praha : Futura, 2014 -- 161 s., [56] s. obr. příl. -- cze
ISBN 978-80-86844-95-4 (váz.)
Sign.: II 111955V1
válka ; dějiny dvacátého století ; Československé legie ; první světová válka ; československý
zahraniční odboj ; legie ; 1914-1918 ; 1914-1920
Vzpomínky na první světovou válku, popisy bojů a osudů vojáků. Zvláště
jsou zmíněny československé legie a památky na ně, z nichž některé se
dochovaly až dosud.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=427668

6. Válka a naděje : osobní příběhy z I. světové války / Peter Englund ; [překlad Lubomír
Sedlák] -- 1. vyd.
Brno : CPress, 2014 -- 578 s. -- cze
ISBN 978-80-264-0510-8 (váz.)
Sign.: II 112327V1
válka ; biografie ; první světová válka ; každodenní život ; 1914-1918
Osobní příběhy z první světové války 1914-1918. Boje i život v zázemí.
Každodenní činnost v osudech několika lidí. Paralelní vyprávění.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=432038

