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PREDÁTORSKÉ ÈASOPISY

Každý vìdec musí publikovat. Proto se vìdecké publikování stalo 
výnosným byznysem a objevily se èasopisy, které lákají vìdce
k publikování a používají nekalých praktik: parazitují na jménech 
špièkových èasopisù, uvádí neexistující impakt faktor, za peníze 
nabízí Open Access pøístup a mnohdy pak ani nevyjdou.
Jak se v té džungli vyznat a vyhnout se nástrahám se dozvíte na
pøednášce 

VÌDEC versus PREDÁTOR

Kde: studovna UB136 - pøístup z haly Univerzitní knihovny Bory 
Kdy: pondìlí 24.10.2016 v 10:00 a ve 14:00
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OPEN            ACCESS  WEEK

24. - 30. ØÍJNA 2016     VŠUDE   

na co si dát pozor pøi výbìru èasopisu, ve kterém chcete
publikovat, abyste nespadli do spárù predátorù

pondìlí 24.10.2016 v 10:00 a ve 14:00
studovna UB136 - pøístup z haly Univerzitní knihovny 

V rámci mezinárodního týdne Open Access  jsme pro vás letos 
pøipravili pøednášky: 

Vìdec versus predátor

Open Journal System
pøedstavíme vám redakèní systém založený na open source softwaru,
urèený pro správu a publikování 
elektronických èasopisù

støeda 26.10.2016 v 10:00 a ve 14:00
studovna UB136 - pøístup z haly Univerzitní knihovny 

Více informací o Open Access najdete
na stránkách knihovny
http://www.knihovna.zcu.cz/open-access/
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