
HISTORICKÁ FOTOGRAFIE

Sborník HISTORICKÁ FOTOGRAFIE (dále SHF) vydával od roku 2001 Národní archiv v Praze spolu s Muzeem 
východních Čech v Hradci Králové. Ročníky 2008 a 2009  byly vydány z finančních důvodů v jednom svazku 
jako dvojčíslo již pouze v režii archivu a ročník 2010 nevyšel. Národní archiv se snažil získat jiného  
spoluvydavatele, kterým se v roce 2011 stalo Technické muzeum v Brně. Doufáme, že jubilejním desá-
tým ročníkem započne pro tuto dnes již významnou a všeobecně kladně přijímanou publikaci nová a ještě 
úspěšnější etapa její existence. 

Záměrem vydavatelů je, aby byl SHF prostorem pro studie a texty informující o bohatých fondech různo-
rodých fotografických dokumentů v paměťových institucích i v privátních sbírkách u nás i v zahraničí. Re-
dakční příprava se bude řídit pravidly platnými pro periodika zapsaná na Seznam recenzovaných neimpak-
tovaných periodik.

SHF je určen všem institucím spravujícím fotografické sbírky, pracovníkům různých profesí zabývajících se 
ochranou a využíváním fotografií, fotografických materiálů a technik, badatelům i zájemcům z řad široké 
veřejnosti, kteří si uvědomují a oceňují význam a kouzlo fotografie...

SHF uveřejňuje 
∎  původní odborné studie zaměřené především na fotografii v roli historického pramene, který historické 
     události nejen ilustruje, ale samostatně přispívá k jejich upřesnění nebo objasnění, 
∎  přehledové statě informující o uložení, využívání a případně zpracování významných souborů fotografií    
     uložených v archivech, muzeích, galeriích i v soukromém vlastnictví 
∎  informace důležité pro zkvalitnění práce s fotografií ve výše uvedených institucích a o novinkách oboru

Termín vydání SHF 2011 byl stanoven na měsíc listopad. SHF bude možné zakoupit přímo u vydavate-
lů nebo objednat na dobírku prostřednictvím redakcí vydavatelů (e-mailem, telefonicky, poštou). Technic-
ké muzeum v Brně bude zajišťovat rozesílání na dobírku abonentům, kteří si mohou již kdykoliv v průbě-
hu roku výtisky objednat (e-mailem, telefonicky, poštou). Zároveň prosíme stávající abonenty, aby svůj zá-
jem o zaslání dalšího ročníku SHF na dobírku potvrdili jednomu z vydavatelů (nejlépe Technickému muzeu 
v Brně). Cena výtisku bude upřesněna, předpokládaná cena je 180–230 Kč. 

Národní archiv
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Vedoucí redaktorka SHF: PhDr. Emilie Benešová

Na uvedených kontaktech uvítáme každé zprostředkování reklamy či sponzorského příspěvku a pomůže 
nám i doporučení SHF dalším odběratelům. Doufáme, že spolu s vámi vstoupíme do další etapy Historické 
fotografie úspěšně, a že nás v obnoveném vydání čeká mnoho kvalitních příspěvků a spokojených čtenářů.

Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky
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