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Nevelká firemní prodejna v centru Prahy v Jindøiské ulici
je díky snadné dostupnosti hojnì navtìvovaná. Kromì
literatury se tìí narùstajícímu zájmu kupujících hlavnì
linuxové balíky a rùzné aplikaèní CD ROM.

Nejúspìnìjí tituly poslední doby.

Výøez èasto navtìvované webové stránky firmy BEN:
na objednávce zaslané prostøednictvím Internetu uetøilo
ji nìkolik tisíc zákazníkù nemalé èástky díky akci
Potovné a balné ZDARMA .

Chystané novinky na léto 2002.

Pøed rokem otevøená poboèka poblí centra Ostravy
na Èeskobratrské ulici si díky akèním slevám získala
své stálé zákazníky.

PRAHA 1

Nakladatelství BEN  technická literatura
rovnì vydává zajímavé tituly i z oblasti
programování (Delphi, Visual Basic, aj.).

Jindøiská 29
02 24398387
praha1@ben.cz

PRAHA 10

Vìínova 5
02 74820411
knihy@ben.cz

Zastoupení na Slovensku:

PLZEÒ

BRNO

sady Pìtatøicátníkù 33
Cejl 51
019 7323574
05 45242353
plzen@ben.cz
brno@ben.cz

OSTRAVA

Èeskobratrská 17
069 6117184
ostrava@ben.cz

ANIMA, Tyr. nábr. 1, 040 01 Koice, tel./fax (055) 6003225

NÁ ROZHOVOR

ROÈNÍK VII/2002. ÈÍSLO 7
V TOMTO SEITÌ

s panem Liborem Kubicou, spolumajitelem firmy BEN  technická literatura.
Jak se cítíte po 10 letech vedení
nakladatelství?

Jsem tak plný síly a nápadù jako nikdy
pøedtím, pøipadám si èím dál tím více
mladí. Jezdím skoro kadý den do práce
na kole a nìkdy si zavzpomínám, jak jsem
v obrovských takách rozváel tramvají knihy po praských prodejnách. Jen toho èasu
bych potøeboval více, abych ho mohl pøerozdìlit mezi vechny své aktivity. Knihy,
které vydávám, také s potìením ètu a studuji, abych drel krok s novými trendy.
Doma z nich také èerpám inspiraci pro své
bastlení.

Libor Kubica - technik tìlem i duí
Dostanou se nìjak vai ètenáøi na
adresu své knihy pøímo?

Kadá kniha vydaná naím nakladatelstvím má na zadní stranì obálky 6místné
objednací èíslo. Zadáte-li do webového prohlíeèe adresu ve formátu http://eshop.
ben.cz/default.asp?kam=detail.asp?id=
XXXXXX, objeví se vám pøímo kniha, kterou

Jak si stojíte na trhu dnes, porovnáte-li to s obdobím pøed nìkolika
lety?

V souèasnosti je informaèní prioritou
vech trochu vzdìlaných lidí Internet. Mohu
ho brát jako svoji konkurenci na trhu s informacemi, mohu ho vak rovnì vyuít ve
prospìch naich ètenáøù a tím pádem také
pro nai èinnost.
To zaèíná znít zajímavì!
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Nyní jsme spustili zkuební provoz naeho nového webového rozhraní. Kromì
toho, e jeho prostøednictvím lze objednávat literaturu nebo rùzné aplikaèní CD ROM,
lze vyhledávat a filtrovat sortiment podle
vemoných kritérií. To vak umí skoro
kadý trochu lepí internetový obchod.
V naem elektronickém katalogu je to jetì
lepí. Kadá kniha nebo CD má na Internetu svoji trvalou nemìnnou adresu, kde jsou
zveøejnìny vechny informace o titulu pohromadì: Kontakt na autora (mùete si pohotovì pøekliknout na jeho osobní stránky
nebo se hypertextovì podívat, jaké dalí
knihy napsal, pøípadnì mu mùete rovnou
odeslat e-mail). Ve formátu PDF si lze stáhnout podrobný obsah knihy a ukázku nìkolika stran textu. Uvidíte tak kvalitu zpracování, nekupujete tedy zajíce v pytli. Jsou
zde umístìny posudky recenzentù a reakce
ètenáøù - zveøejòujeme vechny, kladné
i záporné, ne vak vulgární.
Obèas se v knihách najdou po èase
drobné chyby a nepøesnosti. Nìkteøí vydavatelé - je jich vìtina - si radìji hrají na
mrtvé brouky, zkrátka dìlají jakoby nic a
naivnì si myslí, e by si kazili jméno, kdyby
to pøiznali. Chudák ètenáø. My se snaíme
øeit ve serióznì a na rovinu. Pøijdeme-li
na nìjakou tu nepøesnost, okamitì umístíme na Internet upozornìní ve formì opravenky nebo updatu. Nové vydání knihy
sice ji dotiskujeme bez chyb, avak pro
potøeby tìch, kteøí mají nìjaké starí vydání
knihy, necháváme vechny opravenky na
naich webových stránkách. Ke spoustì
knih je k dispozici tzv. download. Je-li objem dat relativnì malý nebo se verze èastìji
mìní, nemá cenu zvyovat cenu knihy a je
lepí poskytnout monost volného staení
souborù. Jedná se napø. o obrazce ploných spojù uvedených v knize, popø. software,
který autoøi obvykle dodají spolu s knihou.
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Pøehledné menu internetových stránek
firmy BEN - technická literatura

ñ

ñ

dríte v ruce, pøièem písmena X pøedstavují zmínìné objednací èíslo. To je rovnì
k dispozici v naem titìném katalogu
- edièním plánu.
Co vás v poslední dobì nejvíce
pøekvapilo?

Jednomu studentovi se podaøilo ukrást
v naem obchodì knihy. Po èase nejspí
duchovnì vyspìl a knihy nám potou s omluvou vrátil, i kdy sice anonymnì, avak alespoò ho to posunulo o kus vpøed.
Tím bych chtìl vyzvat vechny, kteøí
nám v minulosti udìlali nìco podobného,
aby se nechali inspirovat tímto krátkým pøíbìhem o lidské cti.

Dále se vytrvale pracuje na novém èeském vydání Operaèních zesilovaèù svìtoznámého autora Jiøího Dostála. Právì na
tuto knihu se tìí nejvíce analogových vývojáøù. Jeho pùvodní knihy, které v bývalém SNTL vyly v obrovském nákladu, byly
vdy velmi rychle rozebrány.
Dalí knihu o problematice operaèních
zesilovaèù chceme pojmout trochu lidsky
- zvolili jsme proto název Operaèní zesilovaèe pro obyèejné smrtelníky. Moná se
také v brzké dobì podaøí vydat nìjakou knihu s anténáøskou problematikou, samozøejmì z praxe.

Zmìnilo se nìjak za dobu existence vaeho nakladatelství jeho
zamìøení?

Protoe osobnì tíhnu ke slaboproudé
elektronice, dáváme tomuto oboru znaènou
pøednost. Avak snaíme se zasahovat
také do jiných odvìtví, jako napø. software
a poèítaèe. Zde dominují pøíruèky pro klasické programovací jazyky. Znaènou pøízeò
si také získal titul Postavte si PC, který
nyní vyel ji ve 12. vydání.
Rádi zavítáme i do jiných oblastí techniky - do energetiky, vesmíru, umìlé inteligence, klimatizace, vytápìní, strojírenství

Mùete být prosím tedy konkrétnìjí?

Právì nyní by mìla vyjít kniha o praktickém vyuití sbìrnice USB, ètenáøi úplnì
ílí. Pøesto, e jsme na nae internetové
stránky vyvìsili datum jejího pøedpokládaného vydání, dnes a dennì volá spousta
lidí, zda ji náhodou není k dispozici.
Od Davida Matouka ji máme v redakci rukopis knihy Práce s mikrokontroléry
ATMEL AT89S8252, který je snad jetì
vìtí bombou ne pøedchozí díl Práce
s mikrokontroléry ATMEL AT89C2051. Na
základì reakcí ètenáøù autor nìkteré pøípravky podstatnì zjednoduil a vylepil. Samozøejmì jsou tu i nové pøípravky s originálním øeením problémù.
Koncem prázdnin by mìl také David
Matouek odevzdat rukopis dalího dílu
Udìlejte si z PC 2, jeho vydání bychom
mìli v redakci zvládnout do konce roku
2002. Tento autor má sice pøipraveny jetì
dalí neménì zajímavé tituly, avak to u
bych moc prozrazoval. Nechte se pøekvapit.
Programátory jednoèipù jistì potìí titul C pro mikrokontroléry, který by se mìl
objevit na pultech nìkdy v záøí.
Doufám vak, e nezapomínáte na
klasickou analogovou elektroniku?

Ani náhodou! Ke konci prázdnin vyjde
skvìlá kniha s názvem Kmitoètové filtry,
kterou napsali dva pièkoví odborníci z Brna,
kteøí se touto problematikou zabývají pìknou øádku let.

Je snadné získat v dnení dobì
zamìstnance pro vá obor?

Jak jsem ji uvedl u autorù, tak i dobrý
a spolehlivý kolega se hledá jako jehla
v kupce sena. Tímto bych chtìl vyzvat
vechny ty, kdo mají nutkání nám v tomto
nelehkém poslání pomoci, a se mi ozvou,
nejlépe e-mailem na redakce@ben.cz.
Nejradìji bych uvítal v naem kolektivu na
pozici odborného redaktora èlovìka, jeho
koníèkem je slaboproudá elektronika a který má cit pro peèlivost. Pak se spoleènì dostáváme do úplnì jiné dimenze pracovního
vztahu - pocitu naplnìní a radosti z tvoøivé
práce, která navíc baví a uspokojuje.
A co konkurence, lape vám na
paty?

Jaké pro nás v budoucnu chystáte
novinky?

Je toho tolik, e to sotva vechno stíháme. Objevuje se spousta nových a zajímavých témat, z nich bych vám chtìl nìkteré
pøedstavit. Ètenáøi si nejvíce ádají praktické pøíruèky nejen pro aplikace mikrokontrolérù, ale i k problematice nacházející se na
pomezí poèítaèù a elektroniky.

ce. Vìtinì takových lidí jde spíe o to, aby
kniha vyla. To je pak radost spolupracovat, protoe obìma stranám jde o duchovní
podstatu vìci - poskytnout ucelené a kvalitní informace i tìm druhým. S pøevánou
vìtinou autorù udruji skuteènì pøátelské
vztahy, stejnì jako s naimi dodavateli, zákazníky èi zamìstnanci.

Jak napovídá obálka knihy, budou náplní
hlavnì typická zapojení operaèních
zesilovaèù s minimálním poètem rovnic
Zmínil jste také praktické pøíruèky. Chystáte nìco v tomto duchu,
kde by byly konstrukèní návody?

Na pøítí rok pøipravujeme v edici Elektronické hledaèe - hned nìkolik dílù se stavebními návody na detektory kovù. Pro
mladí generaci dokonèujeme edici kníek
na téma nf zesilovaèù, jejich autorem je
Zdenìk Kotisa. A pro ty zaèínající titul na
téma Jak si snadno a rychle postavit malou domácí radiotechnickou laboratoø.
Vydáte opìt nìjakou ílenou knihu, myslím tím vá neobvyklý titul Rozeberte si PC?

Kdybych mìl více èasu, tak u by byla
kniha venku mezi lidmi. Pan Václav edý
mi dal k prostudování ji dva rukopisy jeho
neobyèejných pokusù a totálních aplikací,
které jistì zaujmou kadou tvùrèí dui. Ètenáøi si bohuel musí trochu poèkat, protoe
zpracování jeho kníek je èasovì velmi nároèné.
Vyjmenoval jste mi tu øadu projektù. Máte dostatek autorù?

Vdy se snaíme budovat a rozvíjet
spolupráci k oboustranné spokojenosti a
hlavnì nechytraèíme. Nabídky, kdy autor
rozele návrh nìkolika nakladatelùm souèasnì, vìtinou odmítáme, protoe s drtivou vìtinou naich potencionálních konkurentù udrujeme pøátelské vztahy, take
nemá cenu závodit. Stejnì se kniha nakonec objeví v naí obchodní síti.
Avak kvalitních autorù není nikdy dost.
Èas od èasu se objeví fundovaný odborník,
který se celý ivot vìnuje urèité problemati-
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Jsme snad asi jedni z mála, kdo máme
konkurenci rádi. S vìtinou naich potencionálních konkurentù si velmi dobøe rozumíme a navzájem se doplòujeme, jako napø.
s nakladatelstvím HEL. Spolupráce funguje
bez problémù ji øadu let. V naí redakci jim
pomáháme s profesionální pøípravou podkladù jejich knih, zajiujeme samotný tisk
a samozøejmì pak jejich knihy prodáváme
také v naí distribuci. Jen tak se dá v dnení ekonomicky sloité dobì pøeít.
Dnes máte ji pìt prodejen. Plánujete otevøení nìjakých dalích?

Ano, máme sice prodejny v Praze, Brnì,
Ostravì a Plzni, avak myslím si, e nae
republika je velmi malá na to, abychom zakládali jetì nìjaké dalí poboèky. Radìji
budu dìlat práci, která mì baví, ne aby se
ze mì stal nìjaký supermanaér urèený
k øízení rozsáhlé obchodní sítì. Vím, e
bych mohl sice vydìlávat více penìz, ale
vnitønì by mì to neuspokojovalo.
Kdy nechcete roziøovat sí prodejen, tak jak dostáváte knihy ke
koneèným zákazníkùm?

Vymysleli jsme takovou akci: Potovné
a balné zdarma. Pøesto, e ji vude inzerujeme, stále o ní moc naich zákazníkù neví.
Pak jsou najednou pøekvapeni, kdy jim
tyto poloky neúètujeme. Ten, kdo má blízko do prodejny se souèástkami nebo do
knihkupectví, kde prodávají nae kníky,
ten dá pøednost tomu, aby si vyhlídnutý titul
prolistoval osobnì. Nìkteøí knihkupci se
vak od nás obávají brát literaturu na téma
elektroniky, protoe jí nerozumí. Proto jsme
vytvoøili urèitou alternativu i tìm, kteøí to k nám
mají daleko. Podrobné podmínky jsou zveøejnìny na naich webových stránkách.
Chcete nìco øíci na závìr?

Dnes není jednoduché vydávat nauènou, zvlátì pak technickou literaturu.
Osobnì v tom vidím jisté poslání, co je pro
mne velmi silný motor.
Rozlouèil bych se naím oblíbeným sloganem: Hezký den pøeje BEN!
Dìkuji vám za rozhovor
Pøipravil ing. Josef Kellner.

