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A shadow blocked out the sun's rays.  Stín zakryl sluneční paprsky. 
academic textbook  vysokoškolská učebnice 
adapt (for)  upravit, adaptovat (pro) 
afterword  doslov 
antiquarian bookseller  antikvariát 
appendix, pl. appendixes, 
appendices 

 rejstřík, dodatek 

appropriate categories  příslušné kategorie 
arranged by category  seřazené podle kategorie 
art book  umělecká kniha 
atlas  atlas 
author's proofs  autorská korektura 
autobiography  autobiografie, vlastní životopis 
beneath the streetlight  pod pouliční lampou 
bibliography  bibliografie, bibliologie 
binding (cloth, leather)  knižní vazba (plátno, kůže) 
biography  životopis  
blinding flash of light  oslepující záblesk světla 
booklet  knížka, brožura 
bookshop  knihkupectví 
borrow a book  půjčit si knihu 
brochure  brožura, leták 
card catalogue  lístkový katalog 
chapter  kapitola 
classic  klasika; klasický, tradiční 
cloth binding  plátěná vazba 
column  sloupec sazby; sloup 
complete and unabridged  úplný a nezkrácený 
contents  obsah 
copyright  autorské právo 
dedication  věnování 
detective story  detektivka 
diary  deník, zápisník 
distributors  distributoři; půjčovna filmů 
drench  promočit, promáčet, zmáčet, promočit, promáčet, zmáčet 
dustjacket  obal, přebal 
emit warning signals  vysílat varovné signály 
encyclopaedia  encyklopedie; naučný slovník 
endnote  koncová poznámka (na konci knihy nebo části knihy) 
epilogue  epilog, doslov, závěr 
fantasy  fikce; fantazie 
fine  pokuta 
first edition  první vydání 
flyleaf, pl. flyleaves  volný list, prázdný, krycí list 
footnote  poznámka pod čarou 
foreword  předmluva 
get a cigarette lit  zapálit si cigaretu 
graphics  grafika, grafické metody, prostředky 
handbook  příručka, průvodce 
hardback  vázaná kniha ve tvrdých deskách 
heading  záhlaví, nadpis, titul 
historical novel  historický román 
horror story  hororový příběh 
humour  humor 
illustration  ilustrace 
in alphabetical order  podle abecedy 
index, pl. indices, indexes  seznam; rejstřík 
intellectual property  duševní vlastnictví 
introduction  úvod 
jacket  obal, přebal, obálka 
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launch a book  uvést knihu na trh 
launch a title  uvést titul na trh 
leather binding  kožená vazba 
lending library  knihovna, půjčovna knih 
librarian  knihovník 
library card  čtenářská průkazka 
light a cigarette  zapálit cigaretu 
limited edition  číslované vydání, např. bibliofilské 
listed by author  seřazeno podle jména autora 
listed by subject  seřazeno podle předmětu  
local library  místní knihovna 
look around nervously  nervózně se rozhlížet 
manual  manuál, příručka 
manuscript  rukopis 
margin  okraj 
memoirs  paměti 
Mills and Boon romance  harlekýnka 
non-fiction  literatura faktu; populárně naučná literatura 
overdue book  kniha s prošlou výpůjční lhůtou 
paperback   vázaná kniha v měkkých deskách  
paperback exchange  burza knih 
paragraph  odstavec; sloupek 
passage  pasáž, úryvek 
pay royalties  platit autorský honorář (daný procenty z prodaných knih), 

tantiémy, licenční poplatek, poplatek z patentu 
periodicals  časopisy, periodický tisk 
pick one   vybrat jeden 
plates  obrazová příloha 
preface  předmluva 
printing  tisk 
publish  publikovat; vydat 
publisher's blurb  nakladatelská reklama na záložce knihy nebo v tisku 
publishing and printing  nakladatelství a tisk 
pulp literature  literární škvár 
rack  police, polička, přihrádka, regál, stojan 
reading room  čítárna 
reference  reference, doporučení, vysvědčení 
reference book  příručka, informační dílo 
remainder a book  prodávat zbytek nákladu za sníženou cenu 
remainder shop  levné knihy (obchod) 
revised and enlarged edition  opravené, přepracované a rozšířené vydání  
rub tanning lotion over ...  rozetřít opalovací krém po ... 
self-help book  kniha - návod: jak .... 
shelve books   zařadit, zařazovat knihy na police 
short stories  povídky 
spine   hřbet knihy 
spy novel  špionážní román 
stacks  sklad knih v knihovně 
submit a manuscript  nabídnout, odevzdat rukopis (nakladateli) 
summary  shrnutí, krátký obsah 
supplement  příloha; dodatek 
textbook  učebnice 
thesaurus  tezaurus; tematický slovník 
title  titul, název 
translated by BF  přeložil(a) BF 
travelogue  cestopis (film, článek, kniha, přednáška s diapozitivy) 
trilogy  trilogie 
unauthorized  neoprávněný; nedovolený, nepovolený 
 


