
 

Moravská zemská knihovna a Emerald Group Publishing
si vás dovolují pozvat na prezentaci

PRŮVODCE DATABÁZÍ EMERALD A PUBLIKOVÁNÍM VE 
SVĚTOVÝCH ODBORNÝCH ČASOPISECH

Program semináře o publikování:

 Jak začít s publikováním.
 Jak si co nejefektivněji naplánovat publikační práci.
 Co vlastně editoři a recenzenti hledají?
 ISI, hodnocení časopisů a jejich důležitost pro váš výzkum.
 Jak hodnotit vlastní práci (vlastní peer review).
 Umění korekce a revize.
 Publikování  a  dál…?  (doporučování  -  refereeing,  hodnocení  knih  -  book  reviewing, 

recenzent - advisory board membership, etc.)

Pro více informací můžete navštívit www.emeraldinsight.com, sekci „For Authors“. 
Emerald Publishing Group Limited je předním světovým vydavatelem akademické a odborné literatury již 40 
let. V současnosti vydává více než 270 časopisů, 100 knižních sérií a více než 2000 knih z šesti hlavních 
oblastí: business, management and economics, library and information science, social sciences, education, 
engineering, language and linguistics, transport. 

Přihlášky: Účast je bezplatná. S ohledem na omezený počet míst je nutné se předem přihlásit. Přihlášky 
e-mailem nebo telefonicky přijímá do 16.3. Martina Machátová, případně další pracovníci studovny norem a 
patentů v 7. poschodí, e-mail: machat@mzk.cz, tel.:541 646 170. Uveďte prosím jméno, příjmení, název 
instituce či obor studia, e-mail a telefon. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity místnosti dle pořadí 
přijetí a zpětně potvrzeny e-mailem.

Doprava: Z ústřed. autobusového a vlakového nádraží tramvají č. 12 a 13, vystoupit na zastávce 
Nerudova, pokračovat pěšky ve směru jízdy tramvají k budově MZK.

kdy:                  17. 3. 2011, 9:15 – 10:45
kde:              Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, počítačová učebna 
                          v 6. poschodí
program: První část semináře  – 9:15  –   9:30 průvodce databází Emerald 

Druhá část semináře – 9:30  – 10:45 průvodce publikováním
Závěrečná diskuse

Přednášející:   M.A. Radka Machková, Business Manager – South-Eastern Europe, 
Emerald Group Publishing Limited

Workshop je určen každému zájemci o publikování vlastní práce v odborném časopise.  

http://www.emeraldinsight.com/

