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HISTORICKÁ FOTOGRAFIE
S B O R N Í K  P R O  P R E Z E N TA C I  H I S TO R I C K É  F OTO G R A F I E

Na obálce: Weidenthaler, František. Farní kostel sv. Václava ve starém Bítově zaplavený vodami nově postavené Vranovské přehrady, nad ním se tyčí 
hrad Bítov. 1936, skleněný negativ, 149 × 99 mm. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o., podsbírka negativy a diapozitivy, inv. č. WD 21.

Vážení a milí příznivci historické fotografie,

mým úkolem je napsat redakční úvod k letošnímu vydání Historické 
fotografie.  Jak jistě mnozí víte, napsat úvod je vždy to nejtěžší. Jak začít, 
co sdělit, jakou formou? Tak si společně trochu zavzpomínáme.

Dost dlouho mě kolega z Muzea východních Čech v Hradci Králové  
přesvědčoval, abychom společně začali vydávat časopis, který by se vě-
noval fotografii. Dlouho jsme ladili jeho obsah i podobu a dlouho trvalo, 
než nám to ředitelé obou institucí (tj. Muzea i Archivu) schválili. Šli jsme 
do toho s úporností a s přesvědčením, že jde o dobrou věc. První číslo 
bylo rozebráno během několika týdnů, zájem byl velký. Dál jsme to spo-
lečně táhli až do roku 2007, pak přišly problémy. Tehdejší  ředitel  Muzea 
se rozhodl odstoupit od smlouvy a finanční prostředky se nalezly až v roce 
2009. Další ročník vyšel pouze nákladem Národního archivu a přinesl zá-
sadní studii, která se zabývala historickými fotografickými technikami.  
I tohle číslo bylo velmi rychle rozebráno.

K tomu, aby Historická fotografie mohla i nadále vycházet, bylo potře-
ba najít nového spoluvydavatele. Tím se stalo Technické muzeum v Brně 
(2011). Je zásluhou kolegyň z Technického muzea, že Historická fotografie 
byla zapsána na seznam recenzovaných časopisů a ony také vyjednaly na 
konci minulého roku zařazení časopisu do databáze EBSCO. Společnost 
EBSCO Information services vytváří mezinárodní databáze, které přinášejí 
obsah plných textů napříč všemi studijními obory a jsou určeny vědcům 
a studentům univerzit, lékařských institucí, korporací, vládních institucí, 
knihoven atd. Databáze mohou být prohledávané ve vyhledávací plat-
formě EBSCOhost. Více o produktech a databázích: https://www.ebsco.
com/e/cs-cz/produkty-a-sluby/odborne-databaze. Ročník 2018 už by tam  
měl být dohledatelný. 

To už jsem ale zase v současnosti. Někdy bych si měla najít čas na po-
drobnější bilancování. Teď musím ještě napsat, že:

1) sborník Historická fotografie i letos přináší pestrou paletu infor-
mací, které byly zachyceny fotografickým obrazem,

2) jako každý rok i letos platí, že podněty a připomínky čtenářů  
i autorů jsou vítané a žádoucí,

3) přivítáme zajímavé příspěvky – odborné studie, rady a poznatky, 
které jste načerpali z práce s historickou fotografií,

4) vaše příspěvky, připravené po formální stránce podle Pokynů pro 
autory, budeme očekávat do 15. dubna 2020, jejich anotace na přilože-
ném formuláři co nejdříve,

5) sborník Historická fotografie můžete objednat na adresách vyda-
vatelů nebo zakoupit osobně v jejich sídlech. Veškeré kontakty nalezne-
te v tiráži.

Přeji příjemné chvíle s Historickou fotografií.

Emilie Benešová


