Rešerše - monografie ve fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského
1.
Abeceda architektury : průvodce základními pojmy a stavebními slohy / Carol Davidson Cragoe ; [z
anglického originálu ... přeložila Marta Kraplová]
V Praze : Slovart, 2008 -- 256 s. -- cze
ISBN 978-80-7391-074-7 (váz.)
Sign.: I 33803V1
architektura ; dějiny ; stavební sloh ; stavba
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=244408

2.
Architektonické slohy : obrazový průvodce / Owen Hopkins ; z anglického originálu Architectural styles ...
přeložila Alice Zavadilová -- První vydání
Praha : Grada Publishing, 2017 -- 240 stran -- cze
ISBN 978-80-247-5750-6
Sign.: II 114644V1
architektura ; fotografie ; klasicismus ; románský sloh ; gotika ; dějiny středověku ; renesance ; baroko ;
modernismus ; starověké Řecko ; starověký Řím ; architektonický sloh ; byzantské malířství ; manýrismus ;
rokoko ; elektismus ; století 5-21
Přehledný obrazový průvodce klíčovými architektonickými slohy od klasického období po současnost.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=456680

3.
Architektura 20. století / Mary Hollingsworth
Bratislava: Columbus, 1993 -- 189 s. -- cze
ISBN 80-7136-035-X (váz.)
Sign.: III 34162
architektura ; moderní umění ; dějiny
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=111911

4.
Architektura : průvodce pro každého / Andrew Ballantyne ; přeložila Barbora Weissová -- 1. vyd. v českém
jazyce
Praha : Dokořán, 2008 -- 129 s. -- cze
ISBN 978-80-7363-085-0 (váz.)
Sign.: I 33766V1
architektura ; kultura ; umění
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=212105
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5.
Architektura : lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla / Ondřej Šefců -- 1. vyd.
Praha : Grada Publishing, [2012] -- 256 s. -- cze
ISBN 978-80-247-3120-9 (brož.)
Sign.: II 110264V1
architektura ; stavebnictví ; architektonický vývoj
Terminologie architektury v obrazech. I tak by se dala nazvat názorná a přehledná publikace, zaměřená na
historii architektury v našich zemích. Více než 1000 ilustrací a tematické slovníčky umožňují snadnou
orientaci v knize a četné popisky obrázků přispívají ke snadnému osvojení pojmů. Autor v chronologické
posloupnosti přibližuje jednotlivé stavební slohy, a to jak v celku, tak i v detailech. Popisuje jednotlivé části
staveb, ale také křesťanskou ikonografii a proporce staveb a lidského těla.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=404586

6.
Architektura české renesance / Eva Šamánková -- 1. vyd.
Praha : Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1961 -- 141 s. -- cze
ISBN (Váz.)
Sign.: III 10427
česká architektura ; renesanční architektura ; století 16-17.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=309253

7.
Architektura v proměnách tisíciletí : architektonická kompozice : dějiny stavebního umění od pravěku dodnes
: lidová architektura : životní prostředí a památková péče : učebnice pro střední školy / Jaroslava Staňková ...
[et al.]
Praha: Sobotáles, 2005 -- 303 s. -- cze
ISBN 80-86817-10-5 (brož.)
Sign.: II 104562V1
architektura ; dějiny ; střední škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=106915

8.
Architektura, historie, umění : kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století / Oldřich
Ševčík -- 2., rožš. vyd.
Praha: Grada Publishing, 2007 -- 330 s. -- cze
ISBN 978-80-247-2032-6 (váz.)
Sign.: II 105928V1
dějiny umění ; architektura ; kultura ; civilizace ; filozofie ; výtvarné umění
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=210389
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9.
Česká architektonická avantgarda / Otakar Nový -- Vydání druhé
Praha : Prostor, 2015 -- 645 stran
ISBN 978-80-7260-321-3
Sign.: II 113655V1
architektura ; umělecká činnost ; umění ; Česko ; architektonické památky ; avantgarda ; česká architektura ;
století 19-20
Středem autorovi pozornosti jsou tvůrci, projekty, stavby, názory a celkový význam meziválečného
funkcionalismu. Téma svého díla zasazuje do velmi široce pojatého kulturního kontextu doby od poloviny
19. do poloviny 20. století. Kniha je vybavena více než dvěma stovkami fotografií a vychází po sedmnácti
letech ve druhém vydání v nové grafické úpravě.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=448895

10.
Česká architektura : 1899 - 1920 / Zd. Wirth, Ant. Matějček
Praha: Štenc, 1922 -- 104 s. -- cze
Sign.: I 1545
architektura ; dějiny
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=116470

11.
Česká města / [Autor textu a plánků:] Jiří Hrůza ; Fot.: [kol.] -- 1. vyd.
Praha : Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1960 -- 214, [2] s. -- cze
Sign.: II 46144V2
Urbanistická monografie o kompozici 54 významných měst v Čechách a vývoji jejich historických jader,
objasněném v souvislostech společenských, ekonomických, technických, estetických i ideových. Práce je
podkladem kprojektůmúpravarozšiřování sídlišť v socialismu.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=375255

12.
Československá architektura : 1945-1977 / Josef Pechar -- 1. vyd.
Praha: Odeon (nakladatelství), 1979 -- 474 s. -- cze
Sign.: III 27403
architektura ; r. 1945-1977 ; studie
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=117098
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13.
Dějiny architektury (neo)klasicismu a 19. století / Pavel Vlček -- Vyd. 1.
Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2009 -- 183 s. -- cze
ISBN 978-80-01-04231-1 (brož.)
Sign.: T 8524V1
architektura ; dějiny ; klasicismus ; romantismus ; vysoká škola ; inženýrství ; urbanismus ; století 18-19
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=247850

14.
Dějiny architektury / Michael Raeburn -- 1. vyd.
Praha: Odeon (nakladatelství), 1993 -- 317 s. -- cze
ISBN 80-207-0185-0 (váz.)
Sign.: III 34180
architektura ; dějiny
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=120298

15.
Dějiny architektury : od antiky po současnost / Jan Gympel ; [autoři textů Stefan Breitling ... et al. ; ilustrace
Christina Melhose ; z německého originálu přeložila Michaela Váňová]
Praha : Slovart, 2013 -- 119 s. -- cze
ISBN 978-80-7391-783-8 (váz.)
Sign.: III 37468V1
architektura ; dějiny
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=422433

16.
Dějiny architektury dvacátého století / Petr Vorlík -- Vyd. 1.
Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2010 -- 255 s. -- cze
ISBN 978-80-01-04517-6 (brož.)
Sign.: T 8667V1
architektura ; architekt ; dějiny ; století 20
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=307560

17.
Deset knih o architektuře / Vitruvius Pollio ; Z lat. orig. přel. Alois Otoupalík ; Pozn., bibliografii a obr.
vybral a předmluvu napsal Jan Bouzek -- 1. vyd.
Praha: Svoboda, 1979 -- 430 s. -- cze
Sign.: II 78482
architektura ; dějiny starověku ; dějiny ; stavebnictví
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=119585
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18.
Design v architektuře / Zdeněk Denk -- 1. vyd.
Brno: VUT, 1984 -- 81 s. -- cze
Sign.: T 410
užité umění ; architektura ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=119603

19.
Dvanáct století naší architektury / [autor textu] Miloslav Pojsl ; [autor kreseb] Vladimír Londin -- 2., uprav.
vyd.
Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003 -- 203 s. -- cze
ISBN 80-7182-163-2 (váz.)
Sign.: II 105345V1
architektura ; dějiny ; umění ; Česko
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=205534

20.
Genius loci : krajina, místo, architektura / Christian Norberg-Schulz ; [z anglického originálu ... přeložili Petr
Kratochvíl a Pavel Halík] -- 2. vyd.
Praha : Dokořán, 2010 -- 219 s. -- cze
ISBN 978-80-7363-303-5 (váz.)
Sign.: II 109042V1
filozofie ; fenomenologie ; architektura ; teorie ; Chartúm (Súdán) ; Praha (Česko) ; Řím (Itálie) ; místo ;
krajina ; urbanismus ; regionální identita
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=369391

21.
Jak se dívat na architekturu / Bruno Zevi ; Z ital. orig. [Saper vedere l'Architettura] přel. Libuše Macková -1. vyd.
Praha : Československý spisovatel, 1966 -- 163, [3] s. -- cze
ISBN (Brož.)
Sign.: I 22262
Autor se zamýšlí nad všeobecnou neznalostí, nezájmem a neporozuměním moderní architektuře. Účelem
studie je proto naučit dívat se na moderní architekturu a vysvětlit její podstatu. V jednotlivých kapitolách
objasňujepojemčasoprostoru a jeho význam v architektuře, zobrazování prostoru a hlediska, která ovlivňovala
jednotlivé prostorové koncepce. Další stať je věnována rozboru jednotlivých architektonických teorií od
politickéafilosoficko-náboženské až k formalistické a nynější prostorové teorii. Závěr se zabývá dalším
vývojem a perspektivou moderní organické architektury.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=282557
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22.
Jihočeská lidová architektura / Svatopluk Voděra, Jiří Škabrada -- 1. vyd.
České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1986 -- 235 s. -- cze
ISBN (váz.)
Sign.: III 32376
lidová architektura ; Čechy jižní ; monografie
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=135582

23.
Jože Plečnik : průvodce po stavbách v České republice / [texty] Zdeněk Lukeš ; [současné fotografie] Jiří
Podrazil -- 1. vyd. v jazyce českém
Praha : Foibos Books, 2012 -- 94 s. -- cze
ISBN 978-80-87073-41-4 (brož.)
Sign.: II 109876V1
architektura ; Plečnik, Josip, ; Česko ; stavba
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=402267

24.
Kaple, kostely a baziliky odkrývají svá tajemství / Eva Martínková
Praha : XYZ, 2015 -- 204 stran
ISBN 978-80-7505-139-4
Sign.: II 114836V1
architektura ; kulturní dědictví ; pověst ; legenda ; Česko ; církevní stavba ; kostel ; kaple ; bazilika ; klášter
Sakrální stavby - kaple, kostely, kláštery, baziliky a další zajímavá místa - a jejich velmi čtivé legendy a
pověsti.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=458202

25.
Karolinum / Josef Petráň ; fotografie Milan Posselt a Oto Palán -- Vyd. 1.
V Praze : Karolinum, 2010 -- 182 s. -- cze
ISBN 978-80-246-1877-7 (brož.)
Sign.: III 36976V1
univerzita ; dějiny ; architektura ; Karolinum - historické sídlo Univerzity Karlovy ; Praha (Česko) ; obřad
Druhé, upravené a rozšířené vydání publikace o dějinách budovy Karolina v sepětí s výukou a slavnostmi
Univerzity Karlovy. Autor líčí jeho stavební vývoj, pozornost věnuje zejména novodobým přestavbám podle
projektů architektů J. Fragnera a T. Šantavého. Pojednává však též o slavnostech, zejména inauguracích
rektora, imatrikulacích a promocích, popisuje scénáře slavností a insignie při nich užívané, obřadní oděvy,
sceptra, medaile na řetězech důstojenství.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=307471
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26.
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha : svatyně českých patronů a králů / Jiří Kuthan, Jan Royt -- Vyd. 1.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy,
2011 -- 683 s. -- cze
ISBN 978-80-7422-090-6 (váz.)
Sign.: III 37061V1
dějiny ; architektura ; výtvarné umění ; kulturní dědictví ; Praha (Česko) ; církevní památky
Výpravná publikace od renomovaných historiků středověkého umění a architektury podrobně seznamuje
čtenáře se svatovítskou katedrálou a její historií. Doplněno množstvím barevných fotografií.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=368536

27.
Lannova vila v Praze / Jan Bažant
[Praha : Středisko společných činností AV ČR, 2013] -- 63 s. -- cze
ISBN 978-80-260-5188-6 (v knize neuvedeno
Sign.: V 23171V1
architektura ; kulturní dědictví ; Praha (Česko) ; Lannova vila
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=422007

28.
Le Corbusier / Rostislav Švácha -- 1. vyd.
Praha: Odeon (nakladatelství), 1989 -- 165 s. -- cze
ISBN (brož.)
Sign.: I 31685
Corbusier Le (1887-1965, švýcar. architekt) ; život a dílo ; stol.20. ; studie
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=115491

29.
Lidová architektura : encyklopedie / Josef Vařeka, Václav Frolec ; kresby Josef V. Scheybal -- 2., přeprac.
vyd., V nakl. Grada 1. vyd.
Praha : Grada Publishing, 2007 -- 427 s. -- cze
ISBN 978-80-247-1204-8 (váz.)
Sign.: III 36502V1
lidové umění ; architektura ; Česko ; Slovensko ; lidová architektura
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=244410
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30.
Město : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2013 -- 199 s. -- cze
ISBN 978-80-7429-346-7 (váz.)
Sign.: II 110595V1
město ; urbanizace ; architektura ; dějiny ; Česko ; stavba ; každodenní život
První díl je věnován vzniku a vývoji měst od doby hradištní do konce feudalismu a nástupu industriální
urbanizace. Kromě stavebního a funkčního vývoje městských celků a jednotlivých staveb (opevnění, obytné
domy, ulice, náměstí, radnice apod.) se věnuje i historii všedního života měšťanů se všemi jeho náležitostmi,
jako je společnost, denní režim města, obchod, řemesla, zábava a další. Knihu doplňuje několik set fotografií,
výkladové slovníčky a chronologické tabulky.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=407169

31.
Město v baroku, baroko ve městě / Ladislav Daniel, Filip Hradil editoři -- 1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2012 -- 222 s. -- cze
ISBN 978-80-244-3373-8 (Univerzita Palackého
Sign.: III 37429V1
baroko ; umění ; architektura ; kultura ; společnost ; Olomouc (Česko)^7ge130299^7 ; kulturní diverzita ;
století 17-18
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=421257

32.
Místa architektonického vz(d)oru : česká architektura mimo centra 1990-2013 / Petr Volf
Praha : Architectura, 2014 -- 381 s. -- cze
ISBN 978-80-904484-5-2 (brož.)
Sign.: III 37731V1
architektura ; projekt ; Česko ; 1990-2013
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=432691

33.
Praha moderní : velký průvodce po architektuře 1900-1950 : historické centrum / Zdeněk Lukeš ; fotografie
Pavel Hroch -- Vyd. 1.
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2012 -- 233 s. -- cze
ISBN 978-80-7432-204-4 (váz.)
Sign.: II 110543V1
architektura ; Praha (Česko)^7ge118011^7 ; 1900-1950
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=406722
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34.
Praha moderní III : velký průvodce po architektuře 1900-1950 : pravý břeh Vltavy / Zdeněk Lukeš ; fotografie
Pavel Hroch -- Vyd. 1.
Praha ; Litomyšl : Nakladatelství Paseka, 2014 -- 306 s. -- cze
ISBN 978-80-7432-503-8 (brož.)
Sign.: II 110543/3V1
architektura ; kulturní dědictví ; Praha (Česko) ; 1900-1950
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=432327

35.
Pražská architektura : Významné stavby jedenácti století / Jaroslava Staňková, Jiří Štursa, Svatopluk Voděra ;
Svatopluk Voděra -- 1.vyd.
Praha: B.n., 1990 -- 355 s. -- cze
ISBN (váz.)
Sign.: II 93941
kulturní dědictví ; architektura
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=160355

36.
Pražské kostely a chrámy / Tomáš Vučka ; [fotografie Roman Maleček, Jan Rendek, Zdeněk Thoma]
V Praze : Slovart, 2013 -- 144 s. -- cze
ISBN 978-80-7391-711-1 (brož.)
Sign.: III 37363V1
architektura ; kulturní dědictví ; Praha (Česko) ; sakrální umění
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=419012

37.
Pražské paláce / Emanuel Poche, Pavel Preiss -- 2. dopl. vyd.
Praha: Odeon (nakladatelství), 1978 -- 396 s. -- cze
Sign.: II 75726
architektura ; dějiny
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=160376
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38.
Psychologie architektury / Lubomír Kostroň -- Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011 -- 207 s. -- cze
ISBN 978-80-247-2926-8 (brož.)
Sign.: II 109254V1
architektura ; prostředí ; psychologie ; krajina ; udržitelný rozvoj
Publikace naučí čtenáře přemýšlet o architektuře jako o nedílné součásti lidského života, součásti člověka
samého. Postihuje vzájemné působení psychologie a architektury, popisuje dynamiku vývoje a rozvoje
staveb. Rozebírá jak interiéry, tak exteriéry, veřejné prostory, město, parky, krajiny a jejich působení na
psychiku člověka.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=370326

39.
Slavné pražské vily / Přemysl Veverka ... [et al.] -- 3., rozš. a přeprac. vyd. v jazyce českém
Praha : Foibos, 2007 -- 238 s. -- cze
ISBN 978-80-87073-01-8 (váz.)
Sign.: II 107332V1
architektura ; kulturní dědictví ; Praha (Česko) ; vila
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=269641

40.
Slavné vily Jihočeského kraje / Eva Erbanová, Milan Šilhan ; Rostislav Švácha (ed.) ; fotografie Hugo Moc -1. vyd. v jazyce českém
Praha : Foibos, 2007 -- 227 s. -- cze
ISBN 978-80-87073-03-2 (váz.)
Sign.: II 107333V1
architektura ; kulturní dědictví ; Jihočeský kraj (Česko) ; vila
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=269642

41.
Slavné vily Jihomoravského kraje / Jan Sedlák (ed.) ... [et al.] -- 1. vyd. v českém jazyce
[Brno] : Muzeum města Brna, 2007 -- 197 s. -- cze
ISBN 978-80-87073-02-5 (váz.)
Sign.: II 107334V1
architektura ; kulturní dědictví ; Jihomoravský kraj (Česko) ; vila ; století 19-20
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=269643
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42.
Slavné vily Moravskoslezského kraje / Jindřich Vybíral (ed.) ; Naďa Goryczková, Martin Strakoš, Vladimír
Šlapeta ; fotografie Markéta Kubačáková -- 1. vyd. v jazyce českém
Praha : Foibos, 2008 -- 197 s. -- cze
ISBN 978-80-87073-09-4 (váz.)
Sign.: II 107335V1
architektura ; kulturní dědictví ; Jihočeský kraj (Česko) ; vila ; století 19-20
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=269644

43.
Slavné vily Olomouckého kraje / Pavel Zatloukal (ed.) ... [et al.] -- 1. vyd. v jazyce českém
Olomouc : Muzeum umění : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, 2007 -- 201
s. -- cze
ISBN 978-80-87073-00-1 (váz.)
Sign.: II 107336V1
architektura ; kulturní dědictví ; Olomoucký kraj ; vila ; století 19-21
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=269645

44.
Slavné vily Pardubického kraje / Pavel Panoch (editor) ... [et al.] ; fotografie Štěpán Bartoš -- 1. vyd. v jazyce
českém
Praha : Foibos, 2009 -- 210 s. -- cze
ISBN 978-80-87073-12-4 (váz.)
Sign.: II 107337V1
architektura ; kulturní dědictví ; Pardubický kraj (Česko) ; vila ; století 19-21
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=269646

45.
Slavné vily Ústeckého kraje / Tomáš Pavlíček (ed.) ... [et al.] -- 1. vyd. v jazyce českém
Praha : Foibos, 2007 -- 168 s. -- cze
ISBN 978-80-87073-04-9 (váz.)
Sign.: II 107338V1
architektura ; kulturní dědictví ; Ústecký kraj (Česko) ; vila ; století 19-21
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=269647

46.
Slavné vily Zlínského kraje / Vladimír Šlapeta (ed.) ; Naďa Goryczková ... [et al.] -- 1. vyd. v jazyce českém
Praha : Foibos, 2008 -- 222 s. -- cze
ISBN 978-80-87073-08-7 (váz.)
Sign.: II 107339V1
architektura ; kulturní dědictví ; Zlínský kraj (Česko) ; vila ; 1883-2006
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=269648
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47.
Stavby a architekti / pohledem Zdeňka Lukeše -- Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny (nakladatelství a vydavatelství), 2013 -- 242 s. -- cze
ISBN 978-80-7422-221-4 (váz.)
Sign.: II 110562V1
architekt ; architektura
Zajímavá, ale často i neprávem přehlížená díla a osobnosti naší moderní architektury v období od konce 19.
století do dnešních dnů - od historismu a neoklasicismu přes secesi, avantgardní architekturu meziválečné éry
až po dnešní postmodernu, hightech, minimalismus nebo dekonstruktivismus.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=406912

48.
Tendence současné architektury / Jan Čejka -- 1. vyd.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1991 -- 73 s. -- cze
ISBN (brož.)
Sign.: T 5627
architektura ; učebnice ; vysoká škola
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=179793

49.
Tisíciletý vývoj architektury / Jaroslava Staňková, Josef Pechar -- 3. přeprac. vyd.
Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1989 -- 407 s. -- cze
ISBN (váz.)
Sign.: II 91980
architektura ; dějiny ; příručka
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=181322
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