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Vydavatelství ýeské geologické služby jako nejvČtší vydavatel geologické literatury v ýesku se již od
roku 1919 podílí na zpĜístupĖování výstupĤ výzkumné a vývojové þinnosti z oborĤ vČd o Zemi.
VytváĜí tištČné a elektronické publikace – geologické a tematické mapy vþetnČ vysvČtlujících textĤ,
zpracovává a vydává geovČdní publikace, periodika i monografie pro odbornou veĜejnost a
zpĜístupĖuje poznatky z geologických vČd široké veĜejnosti populárnČ nauþnou formou pomocí
publikací, map, pohlednic, nauþných aršíkĤ apod.
V souþasné dobČ se ekologická mČĜítka pomalu, ale jistČ dostávají mezi hlavní spoleþenské
hodnoty a vnímání pĜíþin a dĤsledkĤ zneþišĢování životního prostĜedí je podstatnČ vČtší, než tomu
bylo v minulosti. Firmy a organizace tak zaþínají spoleþenskou odpovČdnost vnímat jako svoji
konkurenþní výhodu a rostoucí ekologické povČdomí zvyšuje napĜíklad v cestovním ruchu význam
„pĜírodČ blízkých dovolených“, které se objevují pod pojmy jako ekoturistika a geoturistika.
DĤsledkem tČchto nových trendĤ je i rostoucí poptávka široké odborné a hlavnČ laické veĜejnosti po
geovČdních informacích, které se Vydavatelství ýGS snaží zprostĜedkovat a nabízet pĜitažlivou
formou.
Uživatelé velice oceĖují dostupnost a ucelenost nabízených informací v podobČ on-line
zpĜístupnČných þlánkĤ z odborných periodik jako je Bulletin of Geosciences, Zprávy o geologických
výzkumech, CGS Special Papers a Sborníky geologických vČd, které jsou na stránkách vydavatelství
k dispozici zdarma.
Na základČ zvyšující se poptávky je v posledních letech kladen dĤraz na vydávání populárnČ
nauþných publikací a map, které srozumitelným zpĤsobem pomocí zjednodušených geologických map
nebo textĤ seznamují þtenáĜe s geovČdní problematikou. PatĜí k nim také nedávno vydané knížky
Geologická pamČĢ krajiny, Geologie Šumavy þi PĤdy ýeské republiky a stále pokraþující Ĝada
obrazových skládaþek o geologii chránČných krajinných oblastí ýeské republiky.
V trendu dnešní doby pĜipravujeme nČkolik zajímavých titulĤ, které jsou cílenČ zamČĜeny na tĜi
hlavní oblasti:
1. vydávání geologických map – kromČ dlouho oþekávané Geologické mapy ýeské republiky
1 : 500 000 vyjde dalších 15 listĤ geologické mapy 1 : 25 000;
2. geoturistiku – pĜipravované publikace, soubory pohlednic, mapy a skládaþky s geologickými
zajímavostmi jsou zamČĜeny na zájemce o geologii z Ĝad široké veĜejnosti;
3. dČti – naším cílem je zábavnou formou pomocí knih s velkým množstvím ilustrací,
vystĜihovánek, omalovánek nebo pexesa vtáhnout dČti do zajímavostí svČta geologie.
Vydavatelství v souþasné dobČ velice úzce spolupracuje s PĜípravným výborem Mezinárodního roku
planety ZemČ a snaží se své popularizaþní a propagaþní aktivity provázat s touto celosvČtovou
aktivitou. Široká veĜejnost kladnČ vnímala celonárodní výtvarnou soutČž pro dČti MĤj kousek ZemČ,
organizované v rámci roku planety ZemČ, které se zúþastnilo více než 1000 dČtí z 81 þeských škol.
Výsledky soutČže byly vyhlášeny na 16. mezinárodním knižním veletrhu v Praze a nejzdaĜilejší práce,
vystavené u veletržního stánku Vydavatelsví ýGS, byly také publikovány na pohlednicích. Všechny
kresby, malby a koláže jsou zveĜejnČny na webovských stránkách www.geology.cz/soutez vþetnČ
vybraných literárních komentáĜĤ, vítČzĤ a fotografií z vyhlášení výsledkĤ soutČže i fotoreportáže
z exkurze uspoĜádané pro tĜídu absolutního vítČze.
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