T. G. Masaryk a česká státnost
Komponovan˘ v˘bor dobov˘ch ohlasÛ na úmrtí T. G. Masaryka (96 s., broÏ., 120 Kã).

Nabídkový list

Ivan Šťovíček: Ediční teorie a metodika

Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. a Ústavu T. G. M., o. p. s.

Sborník ze stejnojmenné mezinárodní konference poﬁádané k 70. v˘roãí úmrtí TGM s 19 pﬁíspûvky renomovan˘ch badatelÛ (220 s., broÏ., 150 Kã).

Už víckrát nezazní tak těžce rekviem…
Kniha je v˘borem 12 expertních pojednání k editologické problematice novodob˘ch pramenÛ (228 s., váz., 200 Kã).

Prezident Beneš v letech 1935–38. Studie a edice dokumentů
Kniha zpﬁítomÀuje osobnost a ãinorodou aktivitu prezidenta Edvarda Bene‰e z let tûsnû pﬁed Mnichovem a vypuknutím druhé svûtové války, obsahuje pÛvodní
studii o Bene‰ovû pÛsobení ve funkci prezidenta republiky a edici dosud nepublikovan˘ch dokumentÛ. Navazuje na nedávno vydan˘ soubor Bene‰ov˘ch projevÛ, ãlánkÛ a rozhovorÛ z let 1935–1938. Ed. R. Va‰ek (248 s., váz., 200 Kã).

Spisy T. G. Masaryka a Korespondence T. G. Masaryka

Die Weltkriege als symbolische Bezugspunkte: Polen, die Tschechoslowakei und
Deutschland nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg

Sebevražda

Sborník ze stejnojmenné konference, poﬁádané s univerzitou v Tübingen. (V nûmãinû) Ed. Natali Stegmann (296 s., broÏ., 200 Kã).

Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první československé republiky.
Kolektivní monografie analyzuje, jak se v politice tﬁí v˘znamn˘ch ãeskoslovensk˘ch meziváleãn˘ch stran - agrární, národnû demokratické a lidové – obrazila
mezinárodní i domácí situace tﬁicát˘ch let 20.st. Autoﬁi: Eva Broklová – Josef Tome‰ – Michal Pehr (268 s., broÏ., 180 Kã).

hromadným jevem společenským moderní osvěty

Masarykova první vûdecká práce, která ﬁe‰í problém sebevraÏednosti jako nemoci století z hlediska sociologického, psychologického a náboÏensky etického.
Spisy TGM sv. 1, ed. J. Srovnal (Dotisk, 224 s., váz., 199 Kã).

Základové konkretné logiky
Pokus o konkrétní logiku

Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století
Publikace v 16 zajímav˘ch statích mapuje cesty v˘znamn˘ch osobností vûdy, kultury a politiky a dokládá, jak se promûÀoval obãansk˘ Ïivot ve stﬁední Evropû v uplynul˘ch dvou staletích (240 s., broÏ., 180 Kã).

(Třídění a soustava věd)

Kritické komentované vydání Masarykova vûdeckého díla, které si klade základní noetické otázky, aktuální po více neÏ 100 letech. Spisy TGM sv. 2, ed.
J. Ol‰ovsk˘, J. Srovnal (208 s., váz., 180 Kã).

(Třídění a soustava věd)

âesk˘ pﬁeklad opraveného a roz‰íﬁeného nûmeckého vydání Versuch einer concreten Logik z r. 1887 ve Vídni. Spisy TGM sv. 3, ed. J. Srovnal (264 s., váz., 190 Kã).

Česká otázka – Naše nynější krize – Jan Hus

·estice odborníkÛ se spojila k rekonstrukci mocensk˘ch pomûrÛ období nûkolika prvních let existence meziváleãné âeskoslovenské republiky. Publikace dokládá,
Ïe mezi habsburskou monarchií a masarykovskou první republikou lze nalézt aÏ pﬁekvapivû velk˘ poãet prvkÛ v˘vojové kontinuity (200 s., broÏ., 160 Kã).

Autor se vûnuje reformaci a jejímu místu v na‰ich dûjinách z hlediska potﬁeb pﬁítomnosti. Pokusil se pﬁedstavit ãesk˘ národ jako národ evropsk˘. Odkaz MasarykÛv k realismu jako smûru a metodû. – Kritika ãeské politiky posledního desetiletí 19. století a kritika nedospûl˘ch a mravních pﬁístupÛ mladé inteligence ovlivÀované marxismem. – Srovnání Husov˘ch snah o my‰lenkovou svobodu s konzervativními proudy bránícími rozvoji jednotlivce i spoleãnosti. Komentovaná reedice
dﬁívûj‰ích vydání. Spisy TGM sv. 6, ed. Jiﬁí Brabec (484 s., váz., 190 Kã).

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně (1940–1941)

Karel Havlíček

Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–1921)

První svazek ZápisÛ ze schÛzí ãeskoslovenské vlády v Lond˘nû vychází s podporou GA âR a pﬁipravili jej editoﬁi Jan Nûmeãek, Ivan ·Èovíãek, Helena Nováãková
a Jan Kuklík. Pﬁiná‰í edici dokumentÛ k 1.– 43. zasedání vlády v letech 1940–1941 a obsahuje úvodní historické studie, ediãní úvod a rejstﬁíky. Publikace pﬁibliÏuje
ãinnost vedení ãeskoslovenského exilu za druhé svûtové války (880 s., váz., 420 Kã).

Snahy a tužby politického probuzení

Rozbor Havlíãkovy osobnosti jako vzoru moderní ãeské politiky a ãeského ãlovûka vÛbec, proveden˘ na základû pramenÛ a celoÏivotního díla. Spisy TGM sv. 7,
ed. J. Svobodová (382 s., váz., 190 Kã).

Moderní člověk a náboženství

Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe 1918–1938
Publikace dává nahlédnout do zpÛsobu ﬁe‰ení men‰inové otázky v âeskoslovensku a Maìarsku v letech 1918–1939. Ferenc Eiler, Dagmar Hájková et al. Vydal
MasarykÛv ústav a Archiv AV âR, v. v. i., s MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Prague – Budapest 2009 (angl., 210 stran. broÏ., 180,- Kã).

Karel Kramář (1860–1937): život a dílo
Padesát pﬁíspûvkÛ pﬁiná‰ejících v‰estrannou reflexi Kramáﬁovy osobnosti. Sledován je jako stranick˘ vÛdce, politik, první ãeskoslovensk˘ ministersk˘ pﬁedseda
ãi jako propagátor ideálu novoslovanství a rusofil, i jako martyr, objekt literární karikatury a rovnûÏ jako prÛmyslník, finanãník, stavitel nebo mecená‰ a manÏel. Kniha poskytuje komplexní anal˘zu, interpretaci a zhodnocení Ïivota a díla Karla Kramáﬁe a kompletuje historické poznání Kramáﬁova odkazu, odhaluje
dosud nezpracované a málo známé oblasti tématu a rovnûÏ koriguje zkreslené povûdomí, které setrvale pﬁevládá. Publikace je rovnûÏ pﬁínosem zájemcÛm
o období, v nûmÏ Kramáﬁ Ïil, a o témata ãeské identity, státnosti a vztahu k okolní Evropû. (786 stran. váz., 590,- Kã).

Základní verze Masarykov˘ch úvah o duchovní krizi ãlovûka v sekularizovaném svûtû. Spisy TGM sv. 8, ed. J. Zouhar, H. Pavlincová, J. Gabriel (224 s., váz., 170 Kã).

Otázka sociální I–II

Základy marxismu filosofické a sociologické

Kritick˘ rozbor nejdÛleÏitûj‰ích my‰lenek svûtov˘ch teoretikÛ socialismu. Anal˘za komunismu ukazuje na základní nedostatky teoretick˘ch pﬁístupÛ marxistÛ.
Komentovaná reedice dﬁívûj‰ích vydání. Spisy TGM sv. 9–10, ed. J. Srovnal (284 a 300 s., váz., pouzdro, 230 Kã).

Rusko a Evropa I–III
V˘sledek Masarykova studia ruské literatury a ruské reality. Autorovo nejrozsáhlej‰í dílo, v nûmÏ analyzuje duchovní stav a revoluãní napûtí pﬁedváleãného
Ruska. Dlouhou dobu práce zaujímala pﬁední místo v ãele svûtové literatury o Rusku. Poprvé vychází toto dílo kompletní s obsáhl˘m poznámkov˘m aparátem.
Spisy TGM sv. 11–13, ed. J. Franûk, Z. FraÀková, J. Pochman, V. SvatoÀ, V. Doubek, F. Kautman (395, 493, 458 s., váz., sv. 160 Kã, celek 480 Kã).

Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století

Světová revoluce (Za války a ve válce 1914–1918)

Publikace Formování moderních národÛ ve stﬁední a v˘chodní Evropû v 19. a 20. století vznikla v rámci spolupráce mezi Masarykov˘m ústavem a Archivem AV
âR a Ústavem pro balkanistiku Bulharské akademie vûd. Sborník obsahuje pﬁíspûvky bulharsk˘ch a ãesk˘ch autorÛ, zamûﬁené pﬁedev‰ím na problematiku
vzniku a upevnûní národní identity a s tím spojen˘ proces formování národních státÛ ve stﬁední Evropû a na Balkánû v 19. a 20. století. Studie jsou publikovány
v bulhar‰tinû, angliãtinû a ãe‰tinû. Publikace se v ‰irokém zábûru vûnuje rÛzn˘m aspektÛm sloÏitého a mnohovrstevného utváﬁení národních identit, zvlá‰tû
vlivÛm politick˘m, jazykov˘m, kulturním a náboÏensk˘m (bulh. ãesky, angl., 284 stran. broÏ., 286,- Kã).

Memoárové svûdectví o autorovû ãinnosti v ãele ãeskoslovenského zahraniãního odboje za první svûtové války, o peripetiích zápasu za samostatnou âeskoslovenskou republiku, ale i dûjinná a filozofická reflexe zmûn, jeÏ v‰echny tyto události provázely. Spisy TGM sv. 15, ed. Jindﬁich Srovnal (640 s., váz., 380 Kã).

Juvenilie
PﬁibliÏují ãtenáﬁÛm v unikátním souboru studie a ãlánky z poãátkÛ Masarykovy literární ãinnosti v letech 1876–1881. Dokládají proces názorového zrání mladého Masaryka. Spisy TGM sv. 16, ed. St. Polák (175 s., váz., 90 Kã).

Přednášky a studie z let 1882–84 (Hume – Pascal – Buckle – O studiu děl básnických)
V˘sledky Masarykovy obsáhlé vûdecké, politické a literární ãinnosti. Spisy TGM sv. 17, ed. St. Polák, J. Brabec (184 s., váz., 160 Kã).

Z počátků Athenaea (1883–1885)

Připravované publikace:
• Praktická filozofie na základě sociologie (Univerzitní
přednášky I) Spisy TGM, sv. 4
• Texty z let 1896–1897 Spisy TGM, sv. 23
• Ideály humanitní a texty z let 1901-1903 Spisy TGM, sv. 24
• Americké přednášky a texty z let 1907–1910 Spisy TGM, sv. 26
• Nesnáze demokracie a texty z let 1911–1914 Spisy TGM, sv. 27
• Korespondence TGM – G. Eim, J. Kaizl a A. Rezek

• Písemná pozůstalost E. Beneše (archivní pomůcka)
• Jindřich Srovnal: Pět kapitol o filosofii TGM
• Dějiny – teorie – kritika (VI. ročník)
• Válečný deník E. Beneše 1915–1918
• Mezi honorací a masou – Národní strana (staročeská) 1861–1918
• 1918: Model komplexního transformačniho procesu

Rozebrané tituly: M. Kuãera: Pekaﬁ proti Masarykovi; A. Ga‰paríková Horáková: U Masarykovcov; J. Rychlík: âe‰i
a Slováci ve 20. století I a II; Sborník Sto let Masarykovy ãeské otázky; J. Ursíny: Z môjho Ïivota; TGM na Vysoãinû, Masarykovi a Krucemburk; A. Masaryková: Dûtství a mládí; První svûtová válka, TGM a moderní demokracie; Spory o dûjiny III;
J. Opat: Masarykiana a jiné studie (1980–94); Prohlá‰ení nezávislosti ãsl. národa zatímní vládou âeskoslovenskou; V hluboké úctû a oddanosti K. âapek.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, www.mua.cas.cz
tel. odbyt publikací: 234 612 211, fax 234 612 200, e-mail: dedeciusová@mua.cas.cz, tichy@mua.cas.cz,
www.mua.cas.cz; knihy u nás s 25% slevou, po–čt 9–11, č. dv. 203 – pí Pavla Dedeciusová
Distribuce: KOSMAS, s. r. o., Lublaňská 34, 120 00 Praha 2, tel. 603 575 069, 222 510 749, 226 519 400,
e-mail: kosmas@kosmas.cz, www.kosmas.cz (! výhodný internetový obchod !)

Práce z vûdeckého ãasopisu Athenaeum, kter˘ Masaryk r. 1883 zaloÏil. Texty umoÏÀují udûlat si pﬁedstavu o ãinnosti ãasopisu, o jeho kritickém a polemickém
vystupování. ·íﬁe Masarykova zábûru – od matematiky, pﬁes orientalistiku po otázky hygienické, udivuje i dnes. Spisy TGM sv. 18, ed. J. Franûk (384 s., váz., 280 Kã).

Z bojů o Rukopisy (Texty z let 1886–1888)
Masarykovy ve‰keré texty z období, ve kterém probíhal zásadní spor ãeské historiografie o pravost RukopisÛ královédvorského a zelenohorského. Spisy TGM
sv. 19, ed. J. Svobodová (688 s., váz., 440 Kã).

Slovanské studie a texty z let 1889–1891
Masarykovy texty z období, ve kterém se zab˘val slovanstvím i dobov˘mi spory o tûchto otázkách. Spisy TGM sv. 20, ed. J. Gabriel, H. Pavlincová a J. Zouhar
(680 s., váz., 400 Kã).

Parlamentní projevy 1891–1893 a 1907–1914
Dva samostatné svazky projevÛ T. G. Masaryka z let 1891–1893 a 1907–1914, období Masarykova pÛsobení v zemském snûmu a ﬁí‰ské radû. Spisy TGM sv. 21 a 29,
ed. V. Doubek, Z. Kárník a M. Kuãera, z nûmãiny pﬁeloÏila V. Dudková (452 s., váz., 180 Kã; 696 s., váz., 299 Kã).

Válka a revoluce I (1914–1916); Válka a revoluce II (1917)
První svazek tﬁídílného souboru pﬁedstavuje poprvé v ucelené podobû Masarykovy váleãné projevy, ãlánky, memoranda a rozhovory. Spisy TGM, sv. 30. Ed.
K. Pichlík †; red. D. Hájková, R. Va‰ek (347 s., váz., 280 Kã). Druh˘ svazek zprostﬁedkovanû zachycuje proces v˘stavby ãs. legií v Rusku a ohromné tûÏkosti,
s nimiÏ se zahraniãní odboj v revoluãním Rusku pot˘kal. K nejzávaÏnûj‰ím dokumentÛm patﬁí zvlá‰tû Masarykova memoranda, zasílaná rusk˘m vojensk˘m autoritám ve vûci formování ãs. legií, která jsou v úplném znûní publikována vÛbec poprvé. Spisy TGM, sv. 31. Ed. K. Pichlík †; Z. Mar‰álek (360 s., váz., 280 Kã).

Cesta demokracie I

(Projevy – články – rozhovory z let 1918–1920)

Komentovaná reedice dﬁívûj‰ích vydání (ed. V. K. ·krach) shrnuje ãasopisecké Masarykovy ãlánky, rozhovory a veﬁejné projevy a poselství z poãátkÛ republiky.
Spisy TGM sv. 33, ed. V. Fejlek, R. Va‰ek (440 s., váz., 200 Kã).
listopad 2010

Cesta demokracie II

(Projevy – články – rozhovory z let 1921–1923)

Pokraãování reedice dﬁívûj‰ích vydání (ed. V. K. ·krach). Spisy TGM sv. 34, ed. V. Fejlek, R. Va‰ek (574 s., váz., 380 Kã).

Cesta demokracie III
Soubor Masarykov˘ch ãlánkÛ, rozhovorÛ, ale i veﬁejn˘ch projevÛ a poselství z období jeho prezidentského pÛsobení v letech 1924–28 publikovan˘ch ãasopisecky. Spisy TGM sv. 35, ed. V. Fejlek (574 s., váz., 198 Kã).

Cesta demokracie IV

Nejpodrobnûj‰í moderní biografie TGM s obsáhl˘m poznámkov˘m aparátem. První dva svazky zahrnují období od dûtství po pﬁíchod do Prahy a období Masarykova univerzitního pÛsobení zde (kaÏd˘ sv. 496 s., váz., ilus., 190 Kã). Tﬁetí díl biografie TGM obshuje období, vrcholící ﬁadou jeho spisÛ z okruhu „ãeské otázky“ (484 s., váz., ilus., 250 Kã). âtvrt˘ díl rekapituluje období po Hilsnerovû aféﬁe a dobu, kdy Masaryk definitivnû vstupuje do aktivní politiky, která na prahu
1. svûtové války vrcholí jeho odchodem do zahraniãí (712 s., váz., ilus., 400 Kã). Pát˘ díl popisuje Masarykovo pÛsobení bûhem 1. svûtové války a vrcholí jeho
triumfálním návratem do vlasti (568 s., váz., ilus., 360 Kã).

Stanislav Polák: TGM obrazem a slovem

/ His Life in Words and Pictures

Reprezentativní obrazová publikace k 150. v˘roãí narození TGM. Ilustrace doprovází ãesk˘ a anglick˘ text, vhodná dárková publikace (132 s., váz., ilus., 290 Kã).

Navazuje na Cestu demokracie III a shrnuje ãasopisecky publikované Masarykovy ãlánky, rozhovory s novináﬁi, i veﬁejné projevy a poselství v letech 1929–1937.
Spisy TGM sv. 36, ed. V. Fejlek (508 s., váz., 198 Kã).

Korespondence T. G. Masaryka s Bedřichem Hlaváčem

Prezident Republiky československé (Instituce a osobnost TGM, ed. E. Broklová)
Studie a zápisy ústavního v˘boru Revoluãního Národního shromáÏdûní z doby vymezování postavení prezidenta v nové demokratické republice. Pﬁílohy dokumentÛ (zákony, ãást ústavní listiny âSR) (144 s., broÏ., 120 Kã).

Drahá mama / Dear Alice

(Korespondence Charlotty a Alice Masarykových)

Korespondence s novináﬁem a parlamentním zpravodajem B. Hlaváãem pﬁiná‰í celkem 332 dokumentÛ, jeÏ se váÏí pﬁedev‰ím k letÛm 1900–1914. Edice je
opatﬁena bohat˘m poznámkov˘m aparátem a biografickou studií. První svazek ediãní ﬁady Korespondence T. G. Masaryka. Ed. V. Doubek a M. Kuãera (336 s.,
váz., 200 Kã).

Prvnû publikovaná korespondence matky a dcery z let 1915–1916, kdy byla Alice vûznûna ve Vídni. Obrazová pﬁíloha, vzpomínky A. Masarykové Kriminál,
rejstﬁík. Ed. D. Hájková a J. Soukup (248 s., váz., ilus., 200 Kã).

Korespondence T. G. Masaryka s Edvardem Benešem (1915–1918)

Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní

Kompletní kritické vydání vzájemné korespondence ãeln˘ch pﬁedstavitelÛ prvního ãeskoslovenského odboje. Ed. D. Hájková a I. ·ediv˘. Druh˘ svazek ediãní
ﬁady Korespondence T. G. Masaryka (356 s., váz., 300 Kã).

Sborník k 70. v˘roãí zaloÏení Ústavu T. G. Masaryka. Pﬁíspûvky ke star‰í i novodobé historii, v˘bor z pamûtí tajemníka TGM A. Schenka, fotografie, faksimile
dokumentÛ, rejstﬁík (312 s., broÏ., duplexové ilustrace, 329 Kã).

Korespondence T. G. Masaryka s Karlem Kramářem (1889–1936)

Zprávy tajným inkoustem

Tﬁetí svazek Korespondence T. G. Masaryka pﬁiná‰í v˘povûì o pracovním i osobním vztahu T. G. Masaryka a K. Kramáﬁe. Úvodní studie M. Kuãera – J. Tome‰,
pﬁíloha. Ed. J. Bílek, H. Koke‰ová, V. Quagliatová a L. Swierczeková (520 s., váz., 380 Kã).

Edice tajné korespondence J. J. Friãe a Z. Rohly z let 1914–1918. Ed. Martin Kuãera (196 s., broÏ., 190 Kã)

Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (do r. 1918)

Sborník z mezinárodní vûdecké konference v prosinci 2002 v Praze. Obsahuje tﬁináct pﬁíspûvkÛ domácích a zahraniãních odborníkÛ zab˘vajících se danou problematikou. Ed. M. L. Neudorflová (230 s., broÏ., 180 Kã).

Kkritické vydání vzájemné korespondence T. G. Masaryka s ãeln˘mi pﬁedstaviteli slovenského veﬁejného a kulturního Ïivota. Ed. J. Rychlík. âtvrt˘ svazek ediãní ﬁady Korespondence T. G. Masaryka (356 s., váz., 180 Kã).

Korespondence T. G. Masaryk – staročeši
Kkritické vydání vzájemné korespondence T. G. Masaryka s reprezentanty a sympatizanty Národní strany v âechách. Eds. Helena Koke‰ová a Vlasta Quagliatová. Pát˘ svazek ediãní ﬁady Korespondence T. G. Masaryka (367 s., váz., 280 Kã).

Sborníky a další publikace mimo řady
Masarykův sborník VIII; IX; X; XI–XII, XIII a XIV
Svazek VIII navazuje na pÛvodní ﬁadu sborníkÛ, vydávan˘ch od 20. let V. K. ·krachem. Pﬁiná‰í studie váÏící se k osobnosti, dobû a dílu TGM. V rubrice Dokumenty je mj. publikována dosud neznámá polemika TGM s historikem J. Pekaﬁem z r. 1928. Rubriky Obzor literatury, Zprávy, Bibliografie masarykian (217 s.,
váz., 90 Kã). IX. MasarykÛv sborník pﬁiná‰í zajímavé studie ãesk˘ch a zahraniãních autorÛ, tematicky vázané k TGM, jeho osobnosti a dobû. Rubriky: Diskuse
(mj. ke studii Masarykovi rodiãe a antisemitsk˘ m˘tus), Dokumenty (mj. Prezident o prezidentství v roce 1934), Kronika, Literatura (310 s., váz., 170 Kã).
X. ãíslo sborníku pﬁiná‰í ‰est studií se zab˘vá recepcí Masaryka v âechách, na Slovensku, ve Francii, v Rusku a dne‰ním Japonsku. Rubriky Diskuse, Dokumenty (mj. TGM v denících Josefa Pekaﬁe, korespondence TGM a Oldry Sedlmayerové), Kronika, Literatura (448 s., váz., 190 Kã). Dvojãíslo sborníku XI–XII
pro roky 1999–2003 obsahuje tﬁináct studií, vûnovan˘ch rÛzn˘m aspektÛm Masarykova díla i osobnostem nûkolika jeho spolupracovníkÛ a spﬁíznûncÛ. Stálé
rubriky, recenze, archivní bibliografie masarykian z fondÛ SÚA, ANM ad. (720 s., váz., 475 Kã). âíslo XIII MS vychází s tématem TGM a literatura (pﬁíspûvky
o TGM a V. Dykovi, K. âapkovi, J. S: Macharovi ãi O. Bﬁezinovi + stálé rubriky) (544 str., váz., 360 Kã). âtrnáct˘ svazek Masarykova sborníku pﬁiná‰í studie z let
2006–2008; vût‰í ãást z nich je tematicky zamûﬁena na problematiku vztahu T. G. Masaryka k politickému stranictví vÛbec a k relevantním ãesk˘m, resp. ãeskonûmeck˘m stranám jeho doby zvlá‰tû. (576 str., váz, 400 Kã).

Masarykova idea československé státnosti ve světle kritiky dějin
Sborník pﬁíspûvkÛ z mezinárodní vûdecké konference v pﬁedveãer rozpadu âSFR z roku 1992 (183 s., broÏ., 39 Kã).

Charlotta G. Masaryková
Sborník z mezinárodní vûdecké konference ke 150. v˘roãí narození Charlotty G. Masarykové (2000). Pﬁíspûvky k poznání Ïivota manÏelky prvního ãs. prezidenta
a její role v ãeské spoleãnosti (248 s., broÏ., obr. pﬁíl., 155 Kã).

R. W. Seton-Watson: Dokuments / Dokumenty

(1906–1951), I.–II.

Dvojjazyãn˘ v˘bor z korespondence v˘znamného anglického slavisty Seton-Watsona s ãeln˘mi pﬁedstaviteli ãeského a slovenského politického, kulturního
i vûdeckého Ïivota (648 a 241 s., 2 sv. obr. pﬁíloha, váz., 390 Kã).

T. G. Masaryk. Mezinárodní kolokvium 1996

Kapitoly z dějin českého zpravodajství za první světové války

Češi a Němci v pojetí a politice T. G. Masaryka
Na pozvání Masarykova ústavu 1, 2, 3, 4 a 5
Sborníky z cyklÛ semináﬁÛ MSÚ s tematick˘mi okruhy 1 – I. Antisemitismus ve stﬁední a v˘chodní Evropû na pﬁelomu 19. a 20. st., II. E. Bene‰ oãima mlad˘ch badatelÛ a Tﬁetí republika – demokracie ano ãi ne? (176 str., broÏ., 150 Kã); 2 – I. âesk˘ politick˘ realismus na pﬁelomu 19. a 20. století a II. Nadûje
a zklamání. Vzpomínky na tﬁetí republiku (osobní svûdectví aktivních úãastníkÛ politického dûní let 1945–48 – J. Je‰e, J. Kohouta, J. Krejãího, J. Lesáka
a J. Rubína, memoárov˘ text B. Rattingera) (176 str., broÏ., 150 Kã); Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváﬁení meziváleãné âSR (1918–1921) (132 str.,
broÏ., 150 Kã); 4 – I. Konstitutivní hodnoty novodobé ãeské spoleãnosti a II. Politika bez vavﬁínÛ – fenomén neúspûch v politice (172 str., broÏ., 150 Kã);
5 – I. Volby 1946 – iluze a realita a II. âeská politická pravice a krize demokracie 30. let (156 str., broÏ., 150 Kã).

Emanuel Rádl:

O německé revoluci, K politické ideologii sudetských Němců

Dvû dÛleÏité studie: rozsáhlej‰í O nûmecké revoluci z roku 1933 a men‰í, publikovaná pÛvodnû publikovaná nûmecky Zur politischen Ideologie der Sudetendeutschen z roku 1935. Ed. E. Broklová (144 s., broÏ., 145 Kã).

Národnostní otázka

v Polsku a Československu v meziválečném období

Sborník s 12 pﬁíspûvky z mezinárodní konference v Praze 2004. Ed. Petr Kaleta (156 s., broÏ., 190 Kã).

Praha a Lužičtí Srbové
Sborník z mezin. vûd. konference k 140. v˘roãí narození A. âerného (2004). Ed. P. Kaleta (276 s., broÏ., 200 Kã).

Dějiny – Teorie – Kritika
Odborn˘ ãasopis, vydávan˘ s Ústavem pro soudobé dûjiny AV âR, je zamûﬁen na dûjiny historiografie, metodologii a její inovace. Hl. redakce I. ·ediv˘
a M. Nodl, vychází 2x roãnû (98 Kã; pﬁedplatné pro âR www.mediaservis.cz).

Střed I Centre

Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století

Odborn˘ recenzovan˘ ãasopis, zamûﬁen˘ na studium spoleãnosti, kultury a politiky ve stﬁední Evropû 19. a 20. století. âasopis poskytuje prostor odborníkÛm ze
‰irokého spektra spoleãensk˘ch vûd, kteﬁí se zab˘vají studiem daného období a geografického prostoru. Stﬁed si klade za úkol spojovat rozsáhlé, ale zároveÀ
znaãnû fragmentované pole v˘zkumu vûnujícího se stﬁedoevropskému prostoru z rÛzn˘ch oborov˘ch perspektiv. Proto publikuje pÛvodní studie z jednotliv˘ch
disciplín, zejména studie, které mají ambici pﬁekroãit hranice urãené oborov˘m rozdûlením a spojit více oborÛ v produktivním dialogu. Vychází 2x roãnû
(98 Kã; pﬁedplatné pro âR www.mediaservis.cz).

Edvard Beneš: Německo a Československo
Spis vûnovan˘ ãesko-nûmecké a ãesko-sudetonûmecké problematice ve 20. a 30. letech 20. století je vydáván více neÏ 65 let po svém vzniku. Pod ‰ifrou X. Y. byly
dvû ãásti práce vydány nûmecky a anglicky, ale ãeského vydání se rukopis doplnûn˘ o dal‰í ãást v roce 1938 nedoãkal. Ed. Eva Broklová (252 s., broÏ., 200 Kã).

Kolokvium – TGM a situace v âechách a na Moravû od konce XIX. st. do nûmecké okupace âSR (155 s., broÏ., 120 Kã).

Věda a armáda – věda a válka (1914–2004)

Společnost v přerodu

Sborník ze stejnojmenné konference s pﬁíspûvky Jiﬁího Bílka, I. Budila, P. Drábka, Jos. Fuãíka, U. Hoßfelda, M. Martinovského, J. Mika, A. Mikovcové,
A. Mí‰ková, L. Pátého, M. ·imÛnka a R. Va‰ka (172 s., broÏ., 150 Kã).

Sborník hlavních referátÛ z cyklické konference Demokracie 2000 (320 s., broÏ., 170 Kã).

Jaroslav Opat: Masarykiana a jiné studie II (1988–2004)

Josef Tichý: Deset pražských bytů rodiny Masarykovy

Shrnutí dal‰ích Opatov˘ch masarykian, pﬁedev‰ím pﬁedná‰ek ze zahraniãních konferencí (228 str., broÏ., 160 Kã).

Kniha je cenn˘m pﬁíspûvkem k Ïivotopisu T. G. Masaryka i k praÏskému kulturnímu místopisu. Díky fotografick˘m pﬁílohám a faksimilím pﬁedstavuje originální a atraktivní pragensii (196 s., broÏ., 200 Kã).

Jaroslav Opat: T. G. Masaryk – Evropan – světoobčan

Edvard Beneš: Projevy – články – rozhovory 1935–38

Soubor ‰esti pﬁedná‰ek a bibliografie autorov˘ch masarykian (100 s., broÏ., 79 Kã).

Edice R. Va‰ka shrnuje ve‰kerou, dosud kniÏnû nevydanou, ãást Bene‰ovy publicistiky (Váz., 728 str., 400 Kã).

Jaroslav Opat: Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka
Jednosvazková monografie – prÛvodce po Masarykovû dlouhé, dramaticky ãinorodé cestû Ïivotem – se vyrovnává s dosavadní literaturou k pﬁedmûtu a moÏn˘mi interpretacemi T. G. Masaryka (542 s., broÏ., 380 Kã).

Spory o dějiny I., II. a IV.

Petr Kaleta: Češi o Lužických Srbech
Monografie analyzuje jednotlivé etapy ãeského zájmu o LuÏici a LuÏické Srby, jak se projevoval ve vûd. pracích, publicistice i umûní od J. Dobrovského aÏ po
vznik ães. sorabistiky (A. âern˘) (Váz., 334 str., bar. il., 330 Kã).

(III. rozebrán)
Sborníky kritick˘ch studií a recenzí k pokusÛm o falzifikaci ãesk˘ch dûjin (PraÏské jaro 1968, Osud ãeského národa v nûmeck˘ch zámûrech, Pokusy o reinterpretaci dûjin ap.) (I. a II. 156 a 125 s., broÏ., 80 Kã, sv. IV. 188 s., 120 Kã).

Cesty na východ: Češi v korespondenci M. F. Rajevského

Stanislav Polák: TGM – Za ideálem a pravdou 1
4 (1900–1914), 5 (1915–1918)

Věře Olivové ad honorem

(1850–1882) a 2 (1882–1893), 3 (1893 až 1900),

Portrét pravoslavného knûze M. F. Rajevského (1811–1884) ve svûtle jeho ãil˘ch kontaktÛ s ãesk˘mi zemûmi. Cizojazyãné dopisy (Rj, Nj) jsou vybaveny ãesk˘mi regsety a naopak. Ed. V. Doubek (Váz., 380 str., rej., 350 Kã).
Sborník pﬁíspûvkÛ k novodob˘m ãesk˘m dûjinám vûnovan˘ v˘znamnému jubileu prof. Vûry Olivové (268 s., broÏ., 200 Kã).

