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Biografický slovník českých zemí, sešit 18
Osmnáctý sešit Biografického slovníku českých zemí předkládá čtenářům životopisy
osobností, jejichž jméno začíná písmeny Fo–Fr, a představuje další svazek rozsáhlého
encyklopedického projektu, který vzniká ve spolupráci dnes už s více než stovkou
autorů z akademických, univerzitních a dalších pracovišť pod vedením Biografického
odd. Historického ústavu AV ČR. V jeho rámci bude zpracováno na 25 000 biogramů
osobností všech dob a oborů lidské činnosti spjatých s českými zeměmi - bez rozdílu
etnického původu, jež se narodily, žily a pracovaly v uvedeném teritoriu, a to i pokud
zde strávily jen část svého života.

Biografický slovník českých zemí přináší v biografických,
abecedně sestavených heslech základní vědecky ověřené in-
formace o životě, činnosti a díle osobností politického, spole-
čenského, hospodářského, technického, vědeckého, kulturního
a všech dalších oblastí života v Čechách, na Moravě a ve Slez-
sku (dále české země) v průběhu celých dějin.
Není slovníkem národním v tom smyslu, že by se omezoval
pouze na osobnosti českého etnického společenství.

Sešit 18: Rok vydání  2015, 204 stran, rozměr 210 × 270 mm,
vazba brožovaná, ISBN 978-80-200-2517-3.
Doporučená prodejní cena: 350 Kč.
V e-shopu www.academiaknihy.cz je sleva 20 %.
http://www.hiu.cas.cz/cs/veda-a-vyzkum/encyklopedie-atlasy/]

Památky jižních Čech.  Uspořádali:  Martin GAŽI,
Vlastislav OURODA
Ed.: Martin GAŽI, nakladatel: Národní památkový ústav,  územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích.
Edice: Miscellanea – svazek 10, rok vydání: 2014 (1. vydání). ISBN  978-80-85033-53-3
Formát: 176 stran, 16,5 x 24 cm, křídový papír, vazba brožovaná,  velké množství černobílých fotografií.

Páté pokračování sborníku Památek jižních Čech opět přináší rozsáhlejší studie i aktuální zprávy o pestrém památkovém
fondu v Jihočeském kraji. Svazek otevírají texty věnované historii jihočeské památkové péče, tentokrát faktograficky i foto-
graficky bohatě vybavené studie o přemístění románského kostela sv. Bartoloměje v Červené nad Vltavou (v souvislosti
s budováním orlické přehradní nádrže v padesátých letech 20. století) a o nešťastné historii devastace zámku Český Rudolec
způsobené dlouhodobým tápáním při hledání jeho využití před rokem 1989 i po něm.

Mezi obsáhlejšími studiemi zaujmou texty o historii a současném stavu Staré obory u Hluboké nad Vltavou, rozsáhlá, esejis-
ticky koncipovaná úvaha Jana Müllera o proměnách reklamních ploch v Českých Budějovicích v posledních více než stu
letech, kašně na náměstí ve Lhenicích či vyřezávaných stropech v Českém Krumlově. Ze zpráv o aktuálním dění je možno
upozornit na shrnutí výsledků archeologického průzkumu hradní studny v Nových Hradech a interpretaci restaurátorských
objevů při práci na zbytcích vybavení kaple z Křížové hory nad Českým Krumlovem (dnes v tamějším Hradním muzeu) či
překvapivých zjištěních o starší podobě milostného obrazu Panny Marie Klokotské. Několik textů si všímá i architektonic-
kého dědictví 20. století, ať již se týkají mostu Duha u Bechyně, který byl nově prohlášen národní kulturní památkou, soubo-
ru staveb architekta Karla Chocholy, mirovické vily živnostníka, který se na počátku 20. věku odstěhoval ze čtvrti určené
pro židovské obyvatelstvo, či soupisu českokrumlovských projektantů a stavitelů za první republiky.
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