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N A B Í D K A NAKLADATELSTVÍ E N C Y K L O P E D I C K Ý

DŮM

ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE, 1-3
ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE, v p o u z d ř e

1 380,- Kč
1 400,- Kč

Tři knihy formátu B5 v pevných laminovaných deskách o celkovém rozsahu 1 537 stran. Jedná
se o obecnou autorsky zpracovanou encyklopedii svéta obsahující 45 000 hesel středního
a menšího rozsahu, bohaté průběžné barevné ilustrovanou (cca 4 500 barevných i černobílých
ilustrací, map a tabulek). Kniha je určena všem, k d o mají rádi stručné informace ze všech
oborů lidských činností, ze všech oblastí i období. Je doporučena Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR jako učební pomůcka pro střední školy. - První polistopadové
a dosud jediné dokončené dílo podobného charakteru na českém knižním trhu. Vyšlo 1995.

ČESKA MULTIMEDIÁLNÍ ENCYKLOPEDIE (CD-ROM)

980,- Kč

Ilustrovaná encyklopedie převedená do elektronické podoby a doplnéná o cca 150 audio
a videosekvend. Verze 1997.

LEXIKON CESTOVNÍ MEDICÍNY

285,- Kč

Bohatě černobíle ilustrovaná publikace encyklopedicky zpracovává lékařskou problematiku
související s turistikou, s pobyty v exotických zemích i v extrémních podmínkách. Kniha je
určena p r o laickou veřejnost i lékaře, je v h o d n ý m průvodcem p r o individuální turistiku. Kniha
má 306 stran, měkkou m a t n ě laminovanou vazbu, formát A5. Vyšlo 19%.

SLOVNÍK ZKRATEK

98,- Kč

Vzájemná provázanost dnešního světa a rychlý životní styl si vynucuji zestručněni a zhuštění
jazykových prostředků. K tomu mimo jiné patří nejrůznější zkratky, zkratková slova, kódy,
značky a symboly, a to nejen v jazyce mateřském. Kniha formátu A5 jich na 231 stranách u v á d í
více než 20 000, m á tvrdou leskle laminovanou vazbu. Vyšlo 1993.

SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

128,- Kč

Nové, doplněné a aktualizované vydáni Slovníku cizích slov (Slova známá a neznámá)
obsahuje přes 30 000 pojmů. Jsou z d e uvedena slova spisovná, profesní i slangová, starší, nová
i znovunalezená, některé zkratky a zkratková slova a jejich výslovnost. Snažili jsme se pro v á s
vybrat především nové pojmy a zachytit nové významy. Kniha m á 368 stran, formát A5,
tvrdou matně laminovanou vazbu. Vyšlo 19%.

ČESKO-ANGLICKÝ EKONOMICKÝ SLOVNÍK

310,- Kč

Slovník na 583 stranách uvádí více než 9 000 českých hesel a cca 130 000 anglických výrazů
z ekonomie, práva, financí a informatiky. Kniha má formát A5 a tvrdou matně laminovanou
vazbu. Vyšlo 19%.

Právě vyšla první série

Encyklopedické edice Listy,
kterou pro své čtenáře připravilo nakladatelství
Encyklopedický dům.
Jak plyne z podtitulu KDO?, CO?, KDY?, KDE?, JAK?,
PROČ?, bude edice v jednotlivých tematických souborech
předkládat životopisné medailonky nebo zpracovávat
zajímavá témata z nejrůznějších oblastí lidského vedení a
konání, doplněné ilustrací a informací o základní
bibliografii.
Edice Listy je určena zejména do škol, knihoven, muzeí
a dalších kulturních a společenských institucí, které
pracují s informacemi a zabývají se jejich popularizací.
Vnéjší podoba Listu umožňuje jejich široké využívání,
například na nástěnkách, ke kolování na přednáškách
a podobně. Volné listy formátu A5 jsou uzpůsobeny
k postupnému zařazování do pořadačů, které
Encyklopedický dům nabídne svým zákazníkům ke
konci roku 1997.
První série Listů
1.
2.
3.
4.
5.

zahrnuje soubory

Matematici
Čeští hudební skladatelé
Letci, kosmonauti, konstruktéři
Podnikatelé
Fyzikové

Na vánoční trh 1997 připravujeme soubory pod zatím
pracovními názvy Čeští herci 19. století, Geografické
objevy, Lékaři, Světoví politikové, Umělecké slohy
v literatuře, Čeští novináři, Velké postavy náboženství,
a edice bude samozřejmě pokračovat.
Každý soubor má 40 nebo 48 volných listů na tuhém
papíru 180 g / m 2 a matně laminovanou obálku s klopami.
Vydává Encyklopedický dům, spol. s r.o.
ISBN edice 80-86044-00-9
Cena jednoho souboru: 136 Kč
Bližší informace na adrese:

Encyklopedický dům, spol. s r.o.
Svobodova 1, 128 17 Praha 2
tel.: (02) 24915404/223, 90000709
!!! Zvýhodněná nabídka pro školy !!!

Při odebrání celé série přímo u vydavatele (osobné, na dobírku, na fakturu)
nabízíme školám 20% slevu.

UČITEL MATEMATIKY
Vydává Jednota českých matematiků a fyziků
ISSN 1210 - 9037
Vedoucí redaktor:

Dag Hrubý
Gymnázium
A.K. Vítáka 452
569 43 JEVÍČKO
tel., fax: 0462-327831

Výkonný redaktor:

Eduard Fuchs
Přírodovědecká fakulta MU
Janáčkovo nám. 2a
662 95 BRNO
tel.: 05-41321251, fax: 05-41210337
e-mail: fuchs@math.muni.cz

Administrace:

Zuzana Fuchsová
Přírodovědecká fakulta MU
Janáčkovo nám. 2a
662 95 BRNO
tel.: 05-41321251, fax: 05-41210337
e-mail: fuchsova@math.muni.cz

Redakční rada:

Jindřich Bečvář, Eduard Fuchs, Dag Hrubý,
Jura Charvát, František Janeček,
František Kuřina, Hana Lišková,
Karel Mačák, František Procházka,
Naďa Stehlíková, Alena Šarounová

Technická spolupráce: Dalibor Kott
Vychází čtyřikrát ročně v rozsahu 64 stran
Cena jednoho čísla je 30,- Kč, roční předplatné za 4 čísla činí 100,- Kč. Noví
zájemci mohou své objednávky zasílat na adresu administrace.

ry
Cï
C

0

H

Aut
P

U

T

E

R

S

Y

•PBQpймt
v

• *-«

Ѓ' ' I ^ ^ ^ Ш

s

t

м

s

D e s i g n e d for

Microsoft*
Winciows*95
1 .
I I
i I

TjЯtмЫwtl

I . »
I I í
1 I I

GMEffi:
'WÊÊÊB
EDITORS

'-".<x>
SІЙЬЙ^--*

CHOICE

AutoCont Brno spol. s r.o. nabízí:
• komplexní dodávky výpočetní techniky
• široký sortiment periférií á doplňků *
• návrh a realizace počítačových sítí
Microsoft Windows NT a Novell
• školící a konzultační činnost
AutoCont Brno spol. s r.o., Česká 31,602 00 Brno
tel.: (05)42218617,42218618,42211155,422142 88, fax: (05)42213016
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