POZVÁNKA
Dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci knih
Jan Rychlík a kol. Mezi Vídní a Cařihradem I. / Utváření balkánských národů (Vyšehrad, 2010) Kniha znalce dějin balkánských zemí Jana Rychlíka, napsaná
za spoluúčasti dalších odborníků českých (J. Pelikán) a bulharských (K. Mančev, N. Danova),
zasvěceným způsobem uvádí do spletitých, ale poutavých a fascinujících dějin národů a zemí
Balkánu. Na pozadí mnohdy bouřlivých dějin, plných válek, povstání, ale i postupného dozrávání k politické a společenské autonomii pozvolna vyvstává složitá mozaika národních států
Balkánu ve 20. století, jež vedla v samém jeho závěru k tragickým událostem na území bývalé
Jugoslávie. Kniha umožňuje pochopit kořeny těchto konfliktů a sporů, které v některých případech (Kosovo, Makedonie) i na počátku 21. století zůstávají neuralgickými body Evropy.

Korespondence T. G. Masaryk – staročeši
Kokešová a Vlasta Quagliatová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2009)

Publikaci připravily Helena
Pátý svazek ediční řady Kore-

spondence T. G. Masaryka vypovídá o vztahu Tomáše G. Masaryka s reprezentanty a sympatizanty Národní strany v Čechách. Obsahuje úvodní studii Jana Bílka a Heleny Kokešové Vztahy T. G. Masaryka
s představiteli a stoupenci Národní strany v Čechách v zrcadle jejich vzájemné korespondence. Nejobjemnější část knihy představuje edice dvaceti souborů vzájemné korespondence mezi T. G. Masarykem
a staročechy, která je v několika případech doplněna přílohami korespondence rodinných příslušníků.
Práce usiluje o objasnění Masarykova postavení v české společnosti, o poznání jeho role v tehdejším vědeckém, kulturním a především politickém životě.

Martin Franc Úderná skupina? / Výprava českých lékařů a přírodovědců do SSSR v roce 1950 ve světle dopisů Ivana Málka (Praha, Masarykův ústav
a Archiv AV ČR 2009)

Práce se zabývá dosud málo probádanou problematikou sovětizace v českých

přírodních a lékařských vědách po roce 1948. Přejímání „pokrokových sovětských zkušeností“ se zde
mimo jiné projevovalo i průnikem dobových nauk spojovaných s agrobiologem T. D. Lysenkem, fyziologem I. P. Pavlovem nebo šlechtitelem I. V. Mičurinem. Pomocí některých důležitých dokumentů seznamuje s několikaměsíční stáží předních českých a slovenských odborníků v SSSR v roce 1950. Čtenáři
se tak otvírá pozoruhodný průhled do myšlenkového světa vědců, kteří na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století zcela propadli kouzlu stalinistické „vědy“.
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