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Kdo? 

Co?

Jak?

Proč?



Kdo jsme?
 Jsme nezávislá agentura zastupující renomovaná 

světová akademická nakladatelství  v 30 zemích 

střední a východní Evropy od roku 1993

 Albánie, Arménie, Azerbajdžan, Bělorusko, Bosna a 

Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, 

Estonsko, Gruzie, Maďarsko, Kazachstan, Kosovo, Kyrgyzstan, 

Lotyšsko, Litevsko, Makedonie, Moldavie, 

Mongolsko,Montenegro, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko , 

Slovensko, Slovinsko, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina, 

Uzbekistan.





Náš team



Marek 
Lewinson

Radek 
Janousek

Monika 
Wojtas

Danuta 
Tchórzewska

Natalija 
Kilikeviciene

Daniela 
Buranska

Náš team





Textbooks



Inspection Copy (Examination Copy)

Adoption

Desk Copy Supplements

Textbook



TEXTBOOKS

O Companion websites

O Powerpoint presentations

O Test banks

O Case studies

O Videos, pictures, charters

O Interactive eBooks

O Customised textbooks



Co pro vás rádi uděláme?

 Pravidelné informace o nových knihách

 Aktuální seznamy knih podle oborů

 Prověření skladové dostupnosti

 Zabezpečení  nejnovějších katalogů

 Info o slevových akcích vydavatelů

 Info o speciálních cenách pro náš trh

 Inspection copies pro učitele

 Pomoc novým autorům

 Katalog “na míru”



Katalog na míru

Welcome

eBooks
We have over 50,000 eBooks available across the
Humanities, Social Sciences, Behavioural Sciences,
Built Environment, STM and Law, from leading
Imprints, including Routledge, Focal Press and
Psychology Press. These eBooks are available for both
individual and institutional purchase.

INDIVIDUALS

Our eBooks are available from Amazon, Apple
iBookstore, Google eBooks, Ebooks.com, Kobo, Barnes
& Noble, Waterstones, Mobipocket, VitalSource, and
CourseSmart.

LIBRARIES AND INSTITUTIONS

Subscribe to or purchase a wide range of eBook
packages or pick and mix your own from our
complete collection (a minimum number of titles
applies). FREE TRIALS are available. For more
information, please visit www.tandfebooks.com

or contact your local sales team.

eUpdates
Register your email at www.tandf.co.uk/eupdates

to receive information on books, journals and other
news within your area of interest.

Partnership Opportunities at
Routledge
At Routledge we always look for innovative ways to
support and collaborate with our readers and the
organizations they represent.

If you or your organization would like to discuss
partnership opportunities, from reciprocal marketing
activities to commercial enterprises, please do get in
touch on partnerships@routledge.com .

Considering Books for Course Use?
This symbol shows books that are available as
complimentary exam copies for lecturers or
faculty considering them for course adoption.
To obtain your copy visit the URL listed
beneath the title in the catalog and select your
choice of print or electronic copy.

Visit www.routledge.com or in the US you can
call 1-800-634-7064.

This symbol shows books that are available as
electronic inspection copies only.

Trade Customers' Representatives,
Agents and Distribution
For a complete list, visit:
www.routledge.com/representatives .

Prices, publication dates and content are correct at time of going to press, but may be subject to change without notice.



Seznam knih na míru



Seznam knih na míru
O Zařídíme Vám přístup k profesně pre-

selektovaným informacím o nových knihách od 
více jak 200 vydavatelu

O Ušetříme Váš čas : seznam nových knih dostanete 
přesně podle Vámi zadaných požadavků (frekvenci 
a obory si vyberete sami )



Jen 3 jednoduché kroky:

1/ Přihlašte se na náš portál  www.onixdb.com
(všichni účastníci této konference dostanou přihlašovací údaje emailem )

2/  Označte obory knih, které odpovídají zajmům čtenářů Vaší 
knihovny a frekvenci, jak často chcete byt informováni o novych 
knihách

3/ Vložte vaší emailovou adresu

Ve Vami zadaných parametrech dostanete automaticky  na mail 
seznam knižních novinek našich vydavatelů.

Seznam bude ve 2 formatech:
*XLSX (zakladni bliograficke udaje a cena)
*PPTX( obálky knih a detailni popis)

Seznam knih na míru

http://www.onixdb.com/


2.Můžete označit hlavní obory

1.Můžete obor vyhledat přímo



Nebo označit specifický obor na základě BIC klasifikace



Děkujeme za Vaši pozornost a tešíme sa na práci s Vámi.

PS:... a jsme social 

Marek Lewinson Library Dialogue


