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Od 15. do 18. května 201 4 se v Praze - Holešovicích na Výstavišti koná již dvacátý ročník
mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy
knihy. Čestným hostem je letos Maďarsko a stěžejními
tématy jsou:

Fantasy a sci-fi
Kolik podob má kniha?
Odraz historie v literatuře
V programu se objevuje například vampyrismus, striptéři a vlkodlaci, český komiks, křest nové
knihy Ondřeje Neffa, chřest 2. dílu BES-CELERU Opráski sčeskí historje, argentinská
fantastika, české zombie. Budou se hrát společenské hry, zpívat s Janem Vodňanským,
autogramiádu budou mít spisovatelé Jiří Žáček, Juraj Červenák nebo Martin Jensen, zpěvák
Tomáš Klus, moderátor a zpěvák Marek Eben, zapálená kuchařka Lenka Požárová, diskař
Imrich Bugár, herci Ladislav Frej a Arnošt Goldflam, psychiatr Jan Cimický, vařit bude
Emanuel Ridi a uskuteční se mnoho dalších akcí.
Doplňkový program mimo Výstaviště probíhá v pražských literárních kavárnách, knihovnách,
knihkupectvích, kinech a divadlech v celé České republice.
(Mimochodem knihovnice z UKN na veletrh taky pojedou - s připravenými seznamy knih, které
se budou snažit pro vás nakoupit:)

DOBROVOLNÍCI V NAŠÍ KNIHOVNĚ

odborné činnosti

V UKN se už několik let můžete
setkávat s dobrovolnicemi, které nám i vám
pomáhají. V posledních dvou letech se
čtyři dámy rozhodly, že u nás takto budou
pracovat; můžete se s nimi potkat mezi
regály, když řadí knihy, u výpůjčního pultu
nebo v kancelářích.
Velmi nás podporují a patří jim náš velký
dík!

DATABÁZE OPEN ACCESS VĚDECKÝCH PUBLIKACÍ

databáze

Na adrese http://road.issn.org můžete využívat beta verzi databáze ROAD – Directory of Open Access
Scholarly Resources, kterou provozují ISSN International Centre a UNESCO:
ROAD obsahuje záznamy vědeckých
časopisů, sborníků z konferencí nebo
akademických repozitářů dostupných online,
a to včetně linků na plný text.
Vyhledávat je možné podle země, oboru,
ISSN, názvu, jazyka, typu publikace a uložení
v informačních a citačních službách; z České
republiky je aktuálně dostupných 83 open
access publikací.

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU
Inovace a integrace
podniků / P. Rydvalová

Základy řízení strojů
v energetice / P.

The elements of
comupting systems / N.
Nisan a S. Schocken

Das Ende der SED

fond
Doba jedová /
A. Strunecká

Vzdělanost jako živý
dialog s minulostí /
D. Schwanitz

Project management /
Kombinatorické
H. Kerzner
problémy / J. Příhonská
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