2007. XCIV+ 594 s., 285 Kč. Knihovna při kostele sv. Jakuba v Brně je naší nejvýznamnější
dochovanou historickou farní knihovnou. Je deponována v Archivu města Brna a obsahuje 127
středověkých rukopisů. Téměř polovinu tvoří liturgické rukopisy, často bohatě iluminované, které
představují významný doklad moravské knižní malby. Mezi zbývajícími rukopisy je zastoupena
homiletika, biblistika, hagiografie, kanonické právo, filosofie a patristika. Katalog poskytuje
kritický popis uložených rukopisů zpřístupňující tuto památku našeho kulturního dědictví k využití
pro další vědeckou práci.
BRODSKÝ PAVEL – PAŘEZ JAN: Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny [Catalogue of the Illuminated Manuscripts of the Strahov Library]. Monographia, XIII, Praha, Masarykův
ústav a Archiv AV ČR a Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2008, 320 s. 590 Kč.
Rukopisná sbírka Strahovské knihovny náleží mezi nejbohatší na území České republiky; její
významnou součástí je fond 97 iluminovaných rukopisů. Katalog poprvé v úplnosti podchytil
podrobným uměleckohistorickým a kodikologickým popisem všechny výtvarně zdobené rukopisy
této sbírky v časovém rozmezí od 10. století do čtvrtiny 17. století.
Rozebráno:
• Práce z dějin Československé akademie věd. Studia historiae academiae scientiarum bohemoslovacae. Řada B, sv. 1–4.
• Jan Janko – Emilie Těšínská: Technokracie v českých zemích (1900–1950).
• Druhý sjezd československých historiků (5.–11. října 1947) a jeho místo ve vývoji českého dějepisectví v letech 1935–1948.
• BOHUMIL NĚMEC: Vzpomínky.
• HANA BARVÍKOVÁ – VÁCLAV PODANÝ: Emigrace z Ruska v meziválečném Československu. Prameny v českých,
moravských a slezských archivech.
• JAN JANKO: Vědy o životě v českých zemích 1750–1950.
• ANTONÍN KOSTLÁN: Societas incognitorum. První učená společnost v českých zemích.
• HANA BARVÍKOVÁ – VÁCLAV PODANÝ A KOL.: Ruská a ukrajinská emigrace v Československé republice 1918–1938.
Přehled archivních fondů a sbírek uložených v České republice.
• ZDENĚK ŠOLLE (ed.): Karel Kautsky a Československo.
• ALENA MÍŠKOVÁ – MICHAEL NEUMÜLLER (ed.): Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách /
Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. 1891–1945.
• ZDENĚK ŠOLLE (ed.): Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání v roce 1919. Díl 1, 2.
• Osobní fond Jaroslava Heyrovského. Inventář.
• ALENA ŠLECHTOVÁ – JOSEF LEVORA: Členové České akademie věd a umění. 1890–1952.
• JIŘÍ BERAN: Vznik České akademie věd a umění v dokumentech.
• ALENA ŠLECHTOVÁ – JOSEF LEVORA – JIŘÍ BERAN: Česká akademie věd a umění. 1890–1952. Inventář archivního fondu.
• HANA BARVÍKOVÁ – ANTONÍN KOSTLÁN (eds.): Věda v českých zemích za druhé světové války.
• Práce z dějin Československé akademie věd. Studies of Czechoslovak historians for the 18th International Congress of the History of
Science.
• Práce z dějin Československé akademie věd. Studies of Czechoslovak historians for the 19th International Congress of the History of
Science.
• Profesionalizace akademických povolání v českých zemích v 19. a první polovině 20. století.
• Místopis města Jihlavy v 1. polovině 15. století
• Studie o rukopisech 22, 24-25
• Řada C, sv. 1, Praha 1989
• Řada C, sv. 2, Praha 1993
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Nabídkový list
Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
Práce z dějin Akademie věd Recenzovaný odborný časopis, vychází dvakrát ročně. Je
zaměřen na studie z dějin vědeckých institucí; přináší texty o životě a díle předních vědců. Zabývá se
pramennou základnou k dějinám vědy. Věnuje se obecnějším tématům z archivnictví, dějin vědy
a vzdělanosti. (Cena 98 Kã; pﬁedplatné 79 Kã – www.mediaservis.cz)
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 1, 2009, č. 1: Kunštát: Historikové mezi Prahou a Vídní. Českorakouská komise historiků a její předchůdci; Hajíček, Jiřina Popelová jako komenioložka – několik
poznámek; Ducháček, Korespondence Ondreje R. Halagy a Václava Chaloupeckého.
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 1, 2009, č. 2: Franc: Limity vzdoru českého akademika. Ivan
Málek a disent v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století; Bahenská – Janko: Osobní fond
Karel Domin; Čtvrtník: Duchové dějiny a nové archivní teorie hodnocení.
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 2, 2010, č. 1: František Kutnar, Historik Jaroslav Werstadt; Jiří
Špét, Historický klub za starostování Jaroslava Werstadta ; Vzájemná korespondence Jaroslava
Werstadta a Jiřího Špéta ; Z. Pousta: Vzpomínka na Historický klub a Jaroslava Werstadta
Práce z Archivu Akademie věd ČR
Řada A se soustřeďovala na články a studie z českých dějin a z dějin vědy:
Práce z dějin Akademie věd. Studia historiae academiae scientiarum, řada A, svazek 5. Praha,
Archiv AV ČR 1997, 360 s., 80 Kč.
Původní studie věnované nejen dějinám vědy (např. v oboru biologie) a dějinám vědeckých institucí
a působení vědců, ale částečně i dějinám vydavatele, Archivu Akademie věd.
K dějinám vědy a vědeckých institucí. Práce z Archivu Akademie věd, Studie a články, řada A,
svazek 7. Praha, Archiv AV ČR 2002, 328 s., 80 Kč.
Svazek ve třech oddílech publikuje čtyři příspěvky ze sekce dějin vzdělanosti VIII. sjezdu českých
historiků (Hradec Králové), tři z 5. mezinárodního sympozia k dějinám medicíny, farmacie
a veterinární medicíny (rovněž v Hradci Králové), sedm příspěvků z dějin vědeckých institucí
a zprávu o činnosti Archivu AV ČR (1995–2000) s výběrovou bibliografií jeho pracovníků.
Slovanství a věda v 19. a 20. století. Marek Ďurčanský (ed.). Práce z Archivu Akademie věd, řada
A, svazek 8. Praha, Archiv AV ČR 2005, 220 s., 162 Kč.
Osm studií k dějinám české slavistiky a především k vědeckým kontaktům v rámci slovanských
zemí (zejména Polsko, Lužice, Ukrajina, Jugoslávie) je uzavřeno edicí korespondence Baudouina de
Courtenay a Adolfa Černého.
Instituce, osobnosti, ideje a struktura vědy v českých zemích. Práce z Archivu Akademie věd, řada
A, sv. 9. Praha, Archiv AV ČR, 2007, 272 s., ilustrace, 174 Kč.
Publikace obsahuje pět statí autorů zabývajících se dějinami vědy v jejich odrazu v životě vědců,
existenci institucí, v nichž se sdružovali, a jejich působení v české historii. Sledují součinnost vědy
a společnosti či vědy a kultury, roli a postavení vědy u nás. Především však obohacují znalosti
o tom, jak instituce zakládané od konce 18. století, předchůdci dnešní Akademie věd, působily,
reagovaly na soudobý stav vědecké práce, jak vědě pomáhaly či ji brzdily.

Řada B se zaměřuje na monografické práce, soupisy, edice dokumentů, inventáře:
HERBERT STEINER: První rakouský vyslanec v Praze. / Der erste österreichische Gesandte in
Prag. Práce z dějin Akademie věd, řada B, svazek 10. Praha 1995, 120 s., 50 Kč.

Věnováno životu diplomata Ferdinanda Marka a především jeho osudům v letech 1938–1947,
vydáno souběžně česky i německy.
HANA BARVÍKOVÁ – HELENA JANDEROVÁ – VÁCLAV PODANÝ: Fondy a sbírky Archivu
Akademie věd České republiky. Práce z dějin Akademie věd, řada B, svazek 13. Praha 1999, 361 s., 80 Kč.
Průvodce k roku 1999 zahrnuje popis 251 fondů institucí (starších vědeckých institucí a institucí
spojených s Československou akademií věd) a 232 osobních fondů, představitelů vědních disciplin
(těžiště ve 20. století); stručná anotace u každého hesla fondu poskytuje základní informace pro
jejich studium; doplněno charakteristikou sbírek a knihovny Archivu.
LUDMILA SULITKOVÁ: Vývoj městských knih v Brně ve středověku v kontextu vývoje
městských knih v českých zemích. Práce z Archivu Akademie věd, řada B, svazek 17. Praha,
Archiv AV ČR 2004, 259 s., 165 Kč.
Nástin vývoje středověkých městských úředních knih dochovaných z Brna, zpracovaný na podkladě
vývoje tohoto typu úředních písemností v soudobém české státě, je zasazen do širšího rámce
historicko-správního vývoje města.
JAROSLAVA HOFFMANNOVÁ: Institucionální zázemí humanitních a sociálních věd v českých
zemích v letech 1848-1952. Práce z Archivu AV, B 18. Praha, Archiv AV ČR, 2009. 368 s., 250,-Kč
Institucionální ukotvování humanitních a sociálních věd od poloviny 19. století je uzavřeno vznikem Československé akademie věd a postihuje široký záběr celostátních, zemských, regionálních
i lokálních institucí. V závěrech každé z pěti chronologicky řazených kapitol jsou vedle shrnutí připomenuty společenské souvislosti a dění ovlivňující jak vědecké instituce, tak postavení vědců.
MARTIN FRANC: Úderná skupina? Výprava českých lékařů a přírodovědců do SSSR v roce
1950 ve světle dopisů Ivana Málka. Práce z Archivu Akademie věd, B 19. Praha, Archiv AV ČR,
2009, 137 s., 150,-Kč
Kniha se zabývá otázkou „sovětizace“ v oblasti lékařských a přírodních věd na přelomu čtyřicátých
a padesátých let. Jádro práce vedle úvodní obsáhlé studie tvoří edice dopisů mikrobiologa I. Málka
jeho ženě ze stáže v SSSR v roce 1950 a několika dalších dokumentů. Právě tato stáž, které se
zúčastnilo celkem 24 českých odborníků, je vnímána jako přelomový okamžik pro práci přírodovědných a lékařských disciplín v první polovině 50. let.

Řada C obsahuje příležitostné sborníky:
Reflexe počátků vědecké instituce. První všední dny ČSAV a jejích ústavů v paměti současníků.
Sborník ze setkání pamětníků v Praze 25. a 26. 11. 2002. Práce z Archivu Akademie věd, řada C,
svazek 4. Praha, Archiv AV ČR, 200 s., 70 Kč.
Sborník soustřeďuje příspěvky ze setkání pamětníků založení a počátků Československé akademie
věd, pokrývá široké spektrum ústavů, které v ČSAV od počátku působily.

Řada D slouží příspěvkům z archivní činnosti:
Archivní přehled. Fondy uspořádané v letech 1996–2004. Zpráva o činnosti Archivu AV ČR za
rok 2003. Práce z Archivu AV ČR, řada D, svazek 1. Praha, Archiv AV ČR 2004, 246 s., 60 Kč.
Svazek poskytuje informace o fondech vědeckých institucí či významných vědců, které jsou
uloženy v Archivu AV ČR a byly zpřístupněny uspořádáním v uvedeném období. U většiny fondů
jsou publikovány rozšířené úvody obsahující především data o původci fondu, jeho obsahu
a možnostech jeho využití.

Publikace vydané mimo řady:
JAROSLAV KREJČÍ: Mezi demokracií a diktaturou. Domov a exil. Praha, Masarykův ústav
a Archiv AV ČR 2006, 299 s., 33 obrazových příloh, jmenný rejstřík. Druhé, doplněné

a přepracované vydání, 150 Kč. Životní vzpomínky J. Krejčího, profesora univerzity v Lancasteru,
kam emigroval v roce 1968, ekonoma, sociologa, politologa a sociálního antropologa, jsou podány
bez sebelítosti, s dostatečným odstupem a často s humorným nadhledem.
Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką a Bedřichem Hroznym. K vydání připravili
Ewa Dziurzyńska, Marek Ďurčanský, Pavel Kodera. Kraków, Polska Akademia Umiejętności,
Archiwum nauki PAU i PAN, Archiv Akademie věd ČR 2007, 310 s., 245 Kč.
Autoři práce připravili kritickou edici celkem dvou set dopisů, které si Jan Rypka a Bedřich Hrozný
vyměnili v letech 1914–1948 a které jsou uloženy jak v Archivu AV ČR, tak v Archiwum nauki
PAU i PAN, tak konečně v Knihovně Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur
NM v Praze. Dopisy byly psány v polštině, češtině a němčině, vkládány do nich byly i úryvky
v osmanské turečtině, perštině a arabštině.

Studie o rukopisech:
Studie o rukopisech. Jediný český kodikologický časopis vydávaný v Praze už od roku 1962 ve
spolupráci s Komisí pro soupis a studium rukopisů.
Č. 23 (1984), 27 (1989–90) – 29 (1992) … 50 Kč, č. 30 (1993–94) – 33 (1999–2000) … 100 Kč, č. 34
(2001) – 35 (2002–2004) … 130 Kč, č. 36 (2005–2006) … 195 Kč, 37–38 (2007–2008) … 150 Kč

Studie o rukopisech – Monographia:
FRANTIŠEK HOFFMANN: Soupis rukopisů Knihovny Kláštera premonstrátů Teplá. Díl 1.
Rukopisy. Díl 2. Zlomky a rejstříky. Monographia III. Praha, Archiv AV ČR – Klášter v Teplé
1999, 1092 s., (pouze 1. díl, 250 Kč, 2. díl rozebrán).
Obsáhlá práce autora dobře známého v oboru zpracovává všechny dochované rukopisy uložené
v klášteře již z období předhusitského; nová katalogizace vychází v podstatě ze zásad popisu z r. 1983.
JIŘÍ KEJŘ: Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských
knihoven. Středověké kanonické právo v rukopisech České republiky I. Monographia VIII. Praha,
Archiv Akademie věd České republiky 2003, 144 s., 80 Kč.
První díl komentovaného repertoria středověkých kanonicko-právních textů konfesních sum
dochovaných v rukopisech uložených v knihovnách různých institucí České republiky. Tento typ
penitenciální literatury sloužil pro každodenní praktickou potřebu a teoretické poučení duchovních
správců farností.
PAVEL BRODSKÝ: Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách. Monographia
IX. Praha, Archiv AV ČR 2004, 220 s.+ 32 barevných obrazových příloh, 490 Kč. Monografie
informuje o dosud povětšinou neznámých iluminovaných rukopisech českého původu v polských
sbírkách a vydává je formou vědeckého katalogu.
PAVEL BRODSKÝ – MARTA HRADILOVÁ – STANISLAV PETR – MARIE TOŠNEROVÁ:
Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven České republiky. Průvodce po rukopisných
fondech v České republice. Díl IV. Monographia X. Praha, Archiv AV ČR 2004, 720 s., 250 Kč.
Závěrečný svazek dlouhodobého projektu, mapujícího veškeré rukopisné bohatství dochované
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, podává základní přehled o rukopisech uložených v centrálních
a církevních knihovnách. Autoři v něm navázali na tři předchozí svazky obsahující popisy
rukopisných fondů v zámeckých, hradních a palácových knihovnách (1995), v archivech (1998)
a v muzeích a galeriích (2001).
JIŘÍ PRAŽÁK: Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií., Stanislav Petr (ed.)
Monographia XI. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Komise pro soupis a studium rukopisů,
2006, 552 s., 235 Kč. Edice dříve vydaných i rukopisných textů předního českého kodikologa.
STANISLAV PETR: Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně.
Monographia XII. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Komise pro soupis a studium rukopisů

