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Novinky

Katalog publikací

  KATALOG

Ediční plán
  Ediční plán pro rok 2023

Aktuality
•   Výzva k podávání návrhů na vydání publikace (4. 4. 2023)

•    Zápis ze schůze ediční komise FHS UK ze dne 25. listopadu 2022

•   Výzva k podávání návrhů na vydání publikace (20. 11. 2022)

•   Zápis ze schůze ediční komise FHS UK ze dne 3. června 2022

•   Výzva k podávání návrhů na vydání publikace (9. 5. 2022)

• Ve dnech 9. – 12. 6. 2022 proběhne v Praze na Výstavišti tradiční Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět
knihy 2022. Fakulta humanitních studií bude vystavovat svou knižní a časopiseckou produkci spolu s vydavatelstvím
Karolinum. Na prohlídku i nákup nejnovějších titulů odborné literatury i beletrie Vás už teď srdečně zveme.

FHS-545.html
FHS-2935.html
https://fhs.cuni.cz/FHS-1002.html?news=18397&locale=cz
https://fhs.cuni.cz/FHS-1002.html?news=16864&locale=cz
https://fhs.cuni.cz/FHS-1002.html?news=15535&locale=cz
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•   Zápis ze schůzky edicni komise FHS UK ze dne 1. prosince 2021

•   FHS UK na veletrhu Svět knihy 2021 ve dnech 23. až. 26. září 2021

•   Zápis ze schůze ediční komise FHS UK ze dne 4. května 2021

• Knihy vydané FHS UK jsou nově dostupné v   databází EBSCO .

• Od nového semestru byl zahájen prodej publikací vydaných Fakultou humanitních studií UK v   knihovně FHS UK  v
Troji. Studenti a pedagogové z FHS UK mohou tyto knihy pořídit za zvýhodněnou cenu.

• Schůze Ediční komise Nakladatelství Karolinum:   Ediční plán 2020  a   zápis z celouniverzitní ediční komise dne
2. dubna 2020

•   Opatření děkana FHS UK č. 5/2019: Ediční činnost na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

• První elektronická kniha FHS UK v prodeji. Vyprodaná publikace prof. Jana Bouzka Mezi archeologií a historií
je opět k dostání! Tentokrát v elektronické podobě. K zakoupení na portálu Kosmas.cz:   https://www.kosmas.cz/
knihy/217285/mezi-archeologii-a-historii/ . Cena: 135 Kč.

Časopisy

Recenzovaný odborný časopis věnovaný
antropologickým vědám s důrazem na problematiku
města a příbuzným společenskovědním a humanitním
disciplínám. Jedná se o jediná antropologický časopis v
ČR. Vyhází třikrát ročně, a to dvakrát v českém jazyce a
jednou v anglickém jazyce.
Šéfredaktoři:
české vydání: Zdeněk R. Nešpor, SOU AV ČR a FHS UK
anglické vydání: Oldřich Poděbradský, FHS UK.

Recenzovaný časopis Dějiny – Teorie – Kritika
je zaměřen na dějiny historiografie, metodologii a
její proměny, s důrazem na polemičnost a kritičnost.
Periodikum v letech 2004–2010 vydával Masarykův ústav
AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem pro soudobé
dějiny AV ČR, v. v. i. a Fakultou humanitních studií UK;
počínaje číslem 1/2011 se jeho výhradním vydavatelem
stala Fakulta humanitních studií UK.  Časopis vychází
dvakrát ročně, vedoucí redaktorkou je Veronika Čapská,
výkonným redaktorem je Martin Nodl.

web:
  www.lidemesta.cuni.cz

web:
  www.dejinyteoriekritika.cz

Distribuci titulů provádí knihkupectví   Kosmas . Publikace a časopisy jsou také k dostání v   prodejně Karolina  (Celetná
17, Praha 1) a v   knihovně FHS UK  (Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)

Kontakt
Ediční oddělení FHS UK
  Pátkova 2137/5
182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář: 0.16
tel.: +420 723 682 864, +420 224 271 460
e-mail:   marie.kratochvilova@fhs.cuni.cz

Lidé
PhDr. Marie KRATOCHVÍLOVÁ, Ph.D.

https://fhs.cuni.cz/FHS-1001.html?event=22747&lang=cz
https://www.ebsco.com/e/cs-cz/blog/ebsco-ve-spolupraci-s-fakultou-humanitnich-studii-uk
https://knihovna.fhs.cuni.cz/KFHS-76.html
FHS-2092.html
https://www.kosmas.cz/knihy/217285/mezi-archeologii-a-historii/
https://www.kosmas.cz/knihy/217285/mezi-archeologii-a-historii/
https://lidemesta.cuni.cz
http://www.dejinyteoriekritika.cz
http://www.kosmas.cz/
http://cupress.cuni.cz/ink2_ext/
https://knihovna.fhs.cuni.cz/KFHS-81.html
FHS-91.html#5
mailto:marie.kratochvilova@fhs.cuni.cz
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redaktorka

e-mail:   marie.kratochvilova@fhs.cuni.cz

tel. +420 723 682 864, +420 224 271 460

úřední hodiny:

Důležité formuláře a informace pro autory
  Opatření děkana FHS UK č. 5/2019: Ediční činnost na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Přílohy opatření děkana FHS UK č. 5/2019:
  Příloha č. 1: Postup při vydávání publikací na FHS UK (manuál pro autory)
  Příloha č. 2: Návrh na vydání publikace na FHS UK
  Příloha č. 3: Návrh na vydání publikace v Nakladatelství Karolinum
  Příloha č. 4: Smlouva o vydání díla s externím vydavatelem

  ENG Smlouva o vydání díla s externím vydavatelem (Publishing Agreement concluded between the Contracting Parties)

  Licenční nakladatelská smlouva
  Zásady pro předávání rukopisů
  Vzor tiráže
  Žádost o přidělení čísla ISBN

  Pro autory – nakladatelská norma
  Lektorský posudek rukopisu publikace zařazené do Edičního plánu FHS UK

mailto:marie.kratochvilova@fhs.cuni.cz
FHS-2092.html
https://fhs.cuni.cz/FHS-2092-version1-fhs_2092_version1_2019_5_od_priloha_2.docx
https://fhs.cuni.cz/FHS-2092-version1-fhs_2092_version1_2019_5_od_priloha_3.docx
FHS-543-version1-2022_vzor_fhs_2092_version1_2019_05_od_priloha_4.docx
FHS-543-version1-eng_smlouva_o_vydani_dila.docx
FHS-543-version1-smlouva_licencni_fhs_uk_autor_new.doc
FHS-543-version1-zasady.doc
FHS-543-version1-vzor_tiraze.doc
FHS-543-version1-zadost_o_prideleni_cisla_isbn.doc

