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Bibliografie české historie 

• Bibliografie české historie za léta 1937-1941. Sestavila Stanislava Jonášová-
Hájková. Praha, Historický klub 1951. 930 s. 

• Bibliografie československé historie za rok 1955. Sestavili Stanislava 
Jonášová, Lumír Nesvadbík, Anna Škorupová. Praha, Nakladatelství ČSAV 
1957. 194 s. 

• Pro léta 1942-1954 se dochovala v Historickém ústavu kartotéka s 
nedokončenou bibliografií. 

• Kartotéční lístky byly v uplynulých letech přepsány do databáze a přepis byl 
zpřístupněn na: http://biblio.hiu.cas.cz/. 

• Z let 1939-1945 se jedná o ca 2000 záznamů o knihách, 8000 záznamů o 
článcích. 

• Průběžně probíhá revize a doplňování záznamů včetně připojování odkazů na 
plné texty v digitálních knihovnách (dosud vloženo ca 1200 odkazů). 

 

 

http://biblio.hiu.cas.cz/






Literatura 

Na území protektorátu  

z 2125 titulů bylo do konce 

války zakázáno 1887 titulů. 



Po atentátu 

Naše řeč 



Český bratr. Časopis Českobratrské církve  
evangelické 

Časopis vycházel měsíčně (12 čísel ročně)  

Vydávání nebylo přerušeno až do roku 1945 

František Michálek Bartoš (1889-1972) 
• Německý básník – bojovník spojencem české reformace, roč. 20, č. 12 (1943), 

s. 129-130.  

• Historik Sleidan a první martyrologium německé reformace, roč. 21, č. 10, 

(1944), s. 100-102.  

• Česká otázka v duchovním souboji německého filosofa s francouzským 

biskupem, Roč. 21, č. 12 (1944), s. 127-129. 

• Osudy památné dvojí obrany Jednoty bratrské, roč. 21, č. 9 (1944), s. 90-91. 

• Výzva falcké církve k náboženskému míru v Čechách z r. 1609, roč. 21, č. 3 

(1944), s. 29-30. 

 

Studie a články k dějinám husitství a reformace vydával ve Věstníku 

České akademie věd, v časopise Kostnické jiskry a dalších  

(za léta 1942-1945 více než 50). 



Český bratr – překračování konfesních hranic 

Rudolf Říčan: Za profesorem Frant. Hrubým, Roč. 20, č. 4, 

(1943), s. 44-45  



Volné směry. Měsíčník umělecký 

Časopis vycházel měsíčně, od r. 1942 nepravidelně, v roce 1944 vydávání pozastaveno 

Anna Masaryková (1911-1996) 
dcera Herberta Masaryka, do roku 1942 archivářka Spolku výtvarných 

umělců Mánes a působila jako stálá referentka Volných směrů 

Publikovala pod jménem Anna Brynychová – do roku 1942… 



Drobné tisky 

Poklady umění v Čechách a na Moravě (Praha, Vyšehrad) 

1942 – 10 svazků 

1943 –   6 svazků 

1944 –   7 svazků  

Celkem asi 400 stran odborného textu 

Alžběta Birnbaumová, Vladimír Denkstein, Zuzana Kotíková, 

Viktor Kotrba, František Křížek, Taťána Kubátová, Jarmila 

Kubíčková, Dobroslav Líbal, Jaroslav Patera.... 



Drobné tisky 

Svazky úvah a studií (Praha, Václav Petr) 

1942 – 16 svazků 

1943 – 1 svazek 

1944 – 8 svazků 

 



Rubová strana lístku kartotéky 



Proč nebyla vydána bibliografie za léta  
1942-1945(1954)?  



Děkuji Vám za Vaši pozornost. 
 
Václava Horčáková 


