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 BROCKETT, Oscar G. a Franklin J. HILDY. Dějiny divadla. Praha:
Rybka Publishers, 2019. 1142 s. ISBN 978-80-87950-66-1.
Rozsiahla publikácia ponúka viac ako tisícstoštyridsať strán
prehľadných dejín divadla od čias jeho vzniku až do
súčasnosti. Zachytáva vývoj divadelnej tvorby v Európe,
v Spojených štátoch amerických, ale aj v Ázii a Afrike.

 NOCUN, Katharina a Pia LAMBERTY. Falšovaná pravda: o vplyve
konšpiračných teórií na naše myslenie. Bratislava: N Press, 2021. 310 s.
ISBN 978-80-99925-82-4.
Autorky analyzujú nastavenie ľudskej mysle, ktoré vedie
k viere v konšpiračné teórie. Skúmajú pochybné online
platformy a opisujú úlohu internetu a sociálnych sietí.
Ponúkajú
návod
na
identifikáciu/rozpoznávanie
dezinformácií a na obranu pred nimi.
 GEORGE, Richard. Marketing tourism and hospitality: concepts and
cases. Cham: Springer, 2021. 500 s. ISBN 978-3-030-64110-8.
Učebnica skúma základné zásady marketingu uplatňované
v podnikoch cestovného ruchu a služieb s osobitným
dôrazom na malé a stredné podniky. Venuje sa aj
marketingu
destinácií,
marketingovému
výskumu,
spotrebiteľskému správaniu, digitálnemu a sociálnemu
marketingu.
 BOYLE, Michael. Nový funkčný tréning pre športovcov. Šamorín:
Zelený kocúr, 2021. 302 s. ISBN 978-80-89761-79-1.
Popredný kouč športovej výkonnosti vo svojej knihe
predstavuje koncepty, metódy, cviky a programy, ktoré
maximalizujú výkon športovca počas súťaže. Kniha ponúka
online prístup k videoukážkam, komentárom a analýzam
kľúčových cvikov.
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 ŠŤASTNÝ, Karel a Anton KRIŠTÍN. Vtáky Česka a Slovenska: Ottov
obrazový atlas. Praha: Ottovo nakladatelství, 2021. 567 s.
ISBN 978-80-7451-867-6.
Výnimočný obrazový atlas predstavuje dvestoštyridsať
druhov vtákov hniezdiacich v Českej a Slovenskej
republike spolu s mapkami ich rozšírenia. Kniha sa
zaoberá evolučnou históriou a vývojom vtákov, stavbou
ich tela, rozmnožovaním a ďalšími zaujímavosťami.
Publikáciu dopĺňajú zvukové záznamy hlasov všetkých
druhov, ktorých autorom je popredný francúzsky
ornitológ Jean Roché.
 MYDLÍKOVÁ, Eva, SLANÝ, Jaroslav a Mariana KOVÁČOVÁ.
Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.
Praha: Portál, 2021. 134 s. ISBN 978-80-262-1834-0.
Deti
trpiace
syndrómom
týrania,
zneužívania
a zanedbávania (CAN) potrebujú včasnú diagnostiku,
účinnú terapiu a komplexnú starostlivosť. Kolektívna
monografia predstavuje rýchle a efektívne techniky
a postupy z oblasti medicíny, liečebnej pedagogiky,
sociálnej práce a psychológie zamerané na odhalenie
príznakov syndrómu CAN.
 STIERANKA, Jozef a Adrián VAŠKO. Odhaľovanie trestných činov:
(nová stratégia a prístupy). Praha: Leges, 2021. 270 s.
ISBN 978-80-7502-512.
Vedecká monografia približuje odhaľovanie trestných
činov cez prizmu získavania, spracovávania a využívania
indikátorov trestnej činnosti s prepojením na trestné
konanie. Zameriava sa na prácu s informáciami v štádiu
pred trestným konaním, ako aj v jeho priebehu, osobitne
v procese dokazovania. Predstavuje nové stratégie
a prístupy odhaľovania trestných činov s využitím
operatívno-pátracej a spravodajskej činnosti.

