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EDICE VĚDA KOLEM NÁS 

pokyny pro autory 

 

Edice Věda kolem nás je soubor propagačních sešitů sloužících k prezentaci vědy, její historie a 

aktuálních výsledků středoškolským studentům, učitelům a širší veřejnosti. Jejím cílem je přehledným 

a srozumitelným způsobem adresáty seznamovat s jednotlivými podobami vědy a výzkumu, ale také 

s existencí a výzkumem jednotlivých pracovišť Akademie věd. Edici vydává Nakladatelství Academie 

ve spolupráci s těmi pracovišti V, které mají zájem se touto formou představit veřejnosti, každý svazek 

proto přinese rovněž přiměřenou informaci o pracovišti, jenž jej vytvořil.  Řídícím organem edice je 

její redakční rada ustavená Radou pro popularizaci vědy. 

Edice je rozdělena do šesti tematických řad: 

1) Co to je… (Co to jsou…) 

2) Osobnosti 

3) Objevy 

4) Výzvy a otázky 

5) Prostory společné paměti 

6) Pro všední den 

V řadě Co to je... jsou prezentovány jednotlivé vědecké obory a metody ale i důležité pojmy. Řady 

Osobnosti a Objevy představí minulost a zejména přítomnost vědy a jednotlivé badatele. Řada Výzvy a 

otázky bude věnována aktuálním výzkumným problémům, může ale také představovat infrastruktury 

vznikající pro jejich řešení. Řada Prostory společné paměti zachytí bádání ve vědách historických. Na 

přítomnost vědeckých aplikací v naší každodennosti by měla poukazovat řada Pro všední den.  

 

Každý svazek edice je prezentován ve třech vzájemně propojených podobách: 

1. Základní podobou je jednoduchý, graficky a textově zajímavý sešit o rozsahu do 20 tiskových 

stran (tj. do maximálně 30 normostran rukopisu). Celá edice má jednotnou grafickou podobu 

zdůrazňující, že jde o společný projekt Akademie věd; jednotlivé tematické řady jsou však 

drobně odlišeny. Počet svazků a náklad v  řadách není dán předem, vyrůstá ze zájmu ústavů, 

autorů a z aktuální potřeby. Také náklad jednotlivých sešitů se řídí zájmem. Sešity se budou 

rozdávat zdarma na popularizačních akcích AV a jednotlivých pracovišť a budou volně 

dostupné i v prodejnách Academia a případně i jinde.   



2 

 

2. Celá edice bude volně dostupná také na webu, a to jednak jako e-kniha, jednak ve formátu 

PDF, který umožňuje, aby si zájemce mohl jednotlivé svazky sám vytisknout. 

3. Povinností autorů je vytvořit také textový návrh tří až pěti výstavních panelů-plakátů na stejné 

téma ve formátu PDF, které bude možné stáhnout z webu, vytisknout a vyvěsit, ať již ve 

školách nebo třeba v knihovnách. I tato podoba edice bude mít jednotnou podobu, která 

umožní kombinovat panely z jednotlivých svazků edice a vytvářet variabilní výstavy. 

Technické podmínky 

 Edici vydává Nakladatelství Academia jako propagační materiál za finanční podpory AV ČR. 

 Každý ústav má možnost podle své volby navrhnout – a po schválení textově připravit – jeden 

svazek ročně, po dohodě s redakční radou i více. 

 Součástí spolupráce pracoviště na edici je také povinnost provést odbornou revizi textu a 

ilustrací, jakož i případné finanční vyrovnání s jejich autory. Proto mu také zůstanou licenční 

práva a copyright ve výtisku. Práva na vydání a šíření budou Nakladatelství Academia 

poskytnuta bezúplatně.  

 Podoba jednotlivého sešitu: rozsah včetně ilustrací do 20 tiskových stran, vazba V1, barevné 

boxy v textu, plnobarevný digitální tisk, formát 145x205 mm.  

 SSČ zajistí skladování a distribuci jak ve vlastních prodejnách, tak na pracoviště AV ČR.  

 

Kontakt: 

Náměty na jednotlivé sešity zasílejte prosím přímo Jiřímu Padevětovi, řediteli Nakladatelství 

Academia, Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. na adresu Vodičkova 40, Praha 1, 110 00, 

nebo mailem na padevet@academia.cz 


