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Knihovna Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

 

Nabídka duplicitních knih a periodik knihovnám 2022 
 

 
Všechny svazky jsou formálně vyřazeny z naší evidence, přírůstková čísla uvedená u některých svazků jsou 

v soupisu pouze pro naši interní potřebu.  

 

                          Zpracoval RNDr. Daniel Abazid  

KNIHY 

 

Přírodní vědy 

Bibliographia botanica čechoslovaca 1981–1982. 1, 2 / 1986     nezapsaný dar 

Bibliografie botanické literatury východních Čech / Kobrle, 1967    nezapsaný dar 

Botanická bibliografie jižních Čech / Houfek a Skalický, 1963     nezapsaný dar 

Červená kniha … ČSSR. 1. Ptáci / 1988        nezapsaný dar 

Červená kniha … ČSSR. 2. Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi, savci / 1989   nezapsaný dar 

Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin … / Řehounek a kol., 2010 nezapsaný dar 

Klíč k určování čs. druhů čeledi Orchidaceae (Zvláštní číslo Východočeského botanického  

zpravodaje) / Potůček, 1969        nezapsaný dar 

Materiály z floristických kurzů. Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské 

 Pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve / 1975     nezapsaný dar 

Ekologie a ekonomika Třeboňska. Sborník přednášek. I. / 1978     nezapsaný dar 

Ekologie a ekonomika Třeboňska. Sborník přednášek. II. / 1978     nezapsaný dar 

Experimentální morfologie rostlin / Šebánek a kol., 1983     nezapsaný dar 

Současný stav a cíle botanického výzkumu CHKO Křivoklátsko / 1989    nezapsaný dar 

Studie zaplavovaných ekosystémů u Třeboně (Studie ČSAV) / Jeník a Květ, 1983  nezapsaný dar 

Základy zoologické mikropaleontologie / Pokorný, 1954     nezapsaný dar 

Život českých pramoří / Prantl, 1952        nezapsaný dar 

 

Historie a prameny dějin 

Berní rejstříky z roku 1544 a 1620 / Pešák, 1953      - 

Berní rula 1. K edici berní ruly (úvodní pojednání) / Bauer, 1950 poškozeno  -   

Berní rula 2. Popis čech r. 1654. Souhrný index obcí, osad a samot k berní rule / Doskočil, 1953 

rozpadlá vazba          - 

Čechy na úsvitě dějin / Turek, 1963        16/1963 

Čechy po Bílé hoře. Díl I., kniha 1 a 2 / Denis, 1911      - 

Dějiny Československa / Husa, 1961        29/1961 

Dějiny československého území před vystoupením Slovanů / Dobiáš, 1964   76/1964 

Dějiny někdejšího král. města Klatov. 4 svazky / Vančura, 1927–1936    - 

Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. stol / Winter, 1906   3390/K 

Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské. I. díl / Graus, 1953   2878/K 

Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské. II. díl / Graus, 1957   4184/K 

Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské. II. díl / Graus, 1957   - 

Husitské revoluční hnutí / Macek, 1952        - 

Husitské vojenství / Durdík, 1953        - 

Konec samostatnosti české. Díl. I. Jiří z Poděbrad. Jagelovci / Denis, 1909   99a/1980 

Konec samostatnosti české. Díl. II. První Habsburkové. Defenestrace pražská / Denis  99b/1980 

Kosmova kronika česká, 1975         13/1976 

Manufakturní období v Čechách / Klíma, 1955       266/K 

Město Říčany v minulosti i přítomnosti / Trnka, 1913      - 

Osídlení Těšínska Valachy. Studie podle urbářů panství z let 1577, 1621, 1692 a 1755 / Davídek, 1940  -  

Paměti Františka J. Vaváka ... z let 1770–1816. Kniha III., část 1. (1791–1794) / Skopec, 1915 

 poškozeno          nezapsaný dar 

Prameny ... Hnutí venkovského lidu v českých zemích v letech 1918–1922 / César, Otáhal, 1959 - 

Ruské dějiny. Díl IV / Ključevskij, 1929     rozpadlá vazba   - 
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Řemeslná výroba v českých městech v 16. století / Janáček, 1961    4549/K 

Tereziánský katastr český. Svazek 1., 2. / Chalupa, 1964 a 1966     - 

Urbář z roku 1378 a účty kláštera třeboňského z let 1367–1407 / Krejčík, 1949   - 

 

Numizmatika 

Krása české mince / Nohejlová-Prátová, 1955       3834/K 

Medaile v zemích českých, 1924        - 

Moravská mince doby husitské / Sejbal, 1965       830/1968 

Seznam starých mincí. č. 11 – Prokop, Praha /razítko Čestmír Vališ, Soběslav/  - 

 

Etnografie 

Gajdy a gajdošská tradice na Valašsku a Slovácku / Rutte, 1964     242/1965 

Lidové povídky slovanské / Polívka, 1929       377/K 

Lidové šperky západočeské I. Spínátka k rukávcům /Lábek   T 244/1969 (J 2614, sign. A 2338) 

Lidové tance na Lašsku / Bonuš, 1953        nezapsaný dar 

Lidové tance ze Štramberka na Lašsku / Hykel, 1953      nezapsaný dar 

Ĺudová architektúra na Slovensku / Vydra, 1958      776/1968 

Ĺudový nábytok / Bednárik, 1949        - 

Národopis lidu českoslovanského. Díl I. Moravské Slovensko. Svazek II / Boháč, 1922 

rozpadlá vazba          379/K 

Národopisná výstava jihočeská v Městském museu v Českých Budějovicích,květen-červenec 1927   nezapsaný dar 

Príspevky k národopisněj muzeológii. Materiály z I. celoštátnej konferencie v Martine / 1954 3846/K 

Říkadla, škádlivky, lidové hry a písně. Moravské Horácko a Podhorácko / Pernica, 1952   124/1964 

Slovenské ludové tkaniny / Marková, 1976       20/1977 

Technologie lidové výroby. Díl 3. Pletení z loubku / Šenfeldová, 1975    5/1977 

 

Výtvarné umění 

Česká architektura doby lucemburské / Mencl, 1948      3179/K 

Jan Kodet. Drobná plastika / Nerad, 1958       - 

Malířství doby husitské. Česká desková malba prvé poloviny XV. století / Kropáček, 1946    10/1968 

Národní galerie. Díl V. České sochařství XIX a XX.století. Stopadesát let čes. Sochařství / 1963 nezapsaný dar 

Hluboká 1959 – Jižní Čechy v boji, práci a radosti / 1959     246/1968 

 

Užité a knižní umění 

Geschichte des Kostüms. Europäische Mode von der Antike bis zur Gegenwart / Thiel, 1960     4331/2003 

Katalog výstavy československého uměleckého průmyslu, České Budějovice / 1926  - 

Přehledná rukovět´ sběratelova. I. Značky českého porcelánu / Rytíř-Vavrek, 1947   

 rozpadlá vazba          4246/K 

Stredoveká knižná malba na Slovensku / Güntherová, Mišianik, 1961    4748/K 

Výstava starého skla a keramiky z rodinného místního majetku, České Budějovice / 1921 24/K 

 

Ostatní 

Malý encyklopedický slovník A – Ž / 1972       2/1973 

Devatenácté století slovem i obrazem    nesvázáno, v sešitech  - 

Československá vlastivěda IX. Technika / 1929   nesvázáno   85/1968 

Jižní Čechy (průvodce Olympia) / Děták, 1974       SbK 15/1974 

Písmo v propagaci / Lanz, Němeček, 1974       nezapsáno 

Písmo v propagaci / Lanz, Němeček, 1974       nezapsáno 
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PERIODIKA 

 
Všeobecně vlastivědné časopisy 

Časopis turistů (i druhé duplikáty) 

1927 (39)           - 

1927 (39)           - 

1930 (42)           - 

 

Metodický zpravodaj pro vlastivědu v Severomoravském kraji (Opava) 

1979, č. 1, 2           - 

1981, č. 1, 2           - 

 

Naše vlast  

1953 (1)           - 

 

Sborník vlastivědných prací z Podblanicka (Benešov / Jemnice / Vlašim) 

1977(18)           nezapsaný dar 

1979 (20)           nezapsaný dar 

1980 (21)           nezapsaný dar 

1981 (22)           nezapsaný dar 

1982 (23)           nezapsaný dar 

1983 (24)           nezapsaný dar 

1984 (25)           nezapsaný dar 

1985 (26)           nezapsaný dar 

1986 (27)           nezapsaný dar 

1988 (29)           nezapsaný dar 

1990 (30) část 2          nezapsaný dar 

1991 (31)           nezapsaný dar 

 

Vodňany a Vodňansko (Vodňany) 

1970 č. 2           101a/Př.kn.74 

 

Zprávy Oblastního muzea JV Moravy v Gottwaldově 

1966, č. 4 – 5 (= číslo věnované převážně etnografii)      - 

 

Zprávy muzeí Jihočeského kraje (České Budějovice) – též floristické příspěvky 

1961 (č. 3 – 4)           - 

1961 (č. 3 – 4)           - 

1962 (komplet)           - 

1963 (č. 1)           - 

 

Přírodovědné časopisy 

Biologické listy 

1979 (44)           - 

 

Bohemia centralis (i druhé duplikáty) 

1992 (21)           nezapsaný dar 

1992 (21)           nezapsaný dar 

2003 (26)           nezapsaný dar 

2007 (28)           nezapsaný dar 
 

Campanula. Sborník CHKO Jeseníky (Ostrava) 

1971            nezapsaný dar 
 

Časopis Národního musea – oddíl přírodovědný (i druhé duplikáty) 

1947 (116) č. 1 – 2          - 

1947 (116) č. 2           - 

1948 (117) č. 1 – 2          - 
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1948 (117) č. 1 – 2          - 

1948 (117) č. 1           - 

1951 (120) č. 1           - 

1956 (125) č. 2           - 

1957 (126) č. 2           - 

1958 (127) č. 2           - 

1960 (129) č. 2           - 

1961 (130) č. 2           - 

1963 (132) č. 2 – 3          - 

 

Časopis Slezského muzea – Vědy přírodní (Opava) 

1988 (37) č. 1 – 3          nezapsaný dar 

 

Československé botanické listy 

1948 (1) + 1949-1950 (2)    vazba       nezapsaný dar 

 
Kosmos (Stuttgart) 

1925 (22)           - 

1927 (24)           1147/1980 

1928 (25)           - 

 

Lynx 

1964 (3)           nezapsaný dar 

1965 (5)           nezapsaný dar 

1966 (6)           nezapsaný dar 

1966 (7)           nezapsaný dar 

1968 (9)           nezapsaný dar 

1969 (10)           nezapsaný dar 

1970 (11)           nezapsaný dar 

1970 (11) suppl.          nezapsaný dar 

1971 (12)           nezapsaný dar 

1971 (12) suppl. 2          nezapsaný dar 

1972 (13)           nezapsaný dar 

1973 (14)           nezapsaný dar 

1974 (15)           nezapsaný dar 

1974 (16)           nezapsaný dar 

1975 (17)           nezapsaný dar 

1975 (17) suppl. 4          nezapsaný dar 

1976 (18)           nezapsaný dar 

1977 (19)           nezapsaný dar 

1979 (20)           nezapsaný dar 

1982 (21)           nezapsaný dar 

1984 (22)           nezapsaný dar 

1987 (23)           nezapsaný dar 

1988 (24)           nezapsaný dar 

1989 (25)           nezapsaný dar 

 
Muzeum a současnost (Roztoky u Prahy) – řada přírodovědná (i druhé duplikáty) 

1986 (1)           nezapsaný dar 

1986 (1)           nezapsaný dar 

1987 (2)           nezapsaný dar 

1987 (2)           nezapsaný dar 

1987 (2)           nezapsaný dar 

1987 (2)           nezapsaný dar 

1989 (3)           nezapsaný dar 

1989 (3)           nezapsaný dar 
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1989 (3)           nezapsaný dar 

1990 (4)           nezapsaný dar 

1990 (4)           nezapsaný dar 

1990 (4)           nezapsaný dar 

1991 (5)           nezapsaný dar 

1991 (5)           nezapsaný dar 

1992 (6)           nezapsaný dar 

1992 (6)           nezapsaný dar 

1992 (6)           nezapsaný dar 

1993 (7)           nezapsaný dar 

1993 (7)           nezapsaný dar 

1994 (8)           nezapsaný dar 

1998 (12)           nezapsaný dar 

1999 (13)           nezapsaný dar 

2000 (14)           nezapsaný dar 

2001 (15)           nezapsaný dar 

2002 (16)           nezapsaný dar 

2004 (19)           nezapsaný dar 

2005 (20)           nezapsaný dar 

2009 (24)           nezapsaný dar 
 

Ochrana přírody 

1955 (10) č. 2, 4, 8 – 10   vazba       - 

2000 (55)           nezapsaný dar 

2001 (56)           nezapsaný dar 

2002 (57)           nezapsaný dar 

2003 (58) kromě č. 1          nezapsaný dar 

 
Práce a studie – Příroda / Ochrana přírody a krajiny (Pardubice) 

1970 (2)           nezapsaný dar 

1980 (suppl. 2) = rejstřík 10 ročníků 1969 - 1978      nezapsaný dar 

1982 (13–14)           nezapsaný dar 

 
Preslia (i druhé duplikáty) 

1958 (30)           - 

1970 (42)           nezapsaný dar 

1971 (43) č. 1, 3, 4          nezapsaný dar 

1972 (44) č. 1, 3, 4          nezapsaný dar 

1973 (45)            nezapsaný dar 

1974 (46)            nezapsaný dar 

1975 (47)            nezapsaný dar 

1976 (48)            nezapsaný dar 

1977 (49)            nezapsaný dar 

1978 (50)            nezapsaný dar 

1979 (51)            nezapsaný dar 

1979 (51) č. 2 – 4          - 

1980 (52)            nezapsaný dar 

1980 (52) č. 1           - 

1981 (53)            nezapsaný dar 

1982 (54)            nezapsaný dar 

1983 (55)            nezapsaný dar 

1987 (59)            nezapsaný dar 

1989 (61)            nezapsaný dar 

1989 (61)            nezapsaný dar 

1990 (62)            nezapsaný dar 

1990 (62)            nezapsaný dar 

1991 (63)            nezapsaný dar 
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1991 (63)            nezapsaný dar 

1992 (64)            nezapsaný dar 

1993 (65)            nezapsaný dar 

1993 (65)            nezapsaný dar 

1994 (66)            nezapsaný dar 

1994 (66)            nezapsaný dar 

1995 (67)           nezapsaný dar 

1996 (68) č. 1, 2, 4          nezapsaný dar 

1997 (69)           nezapsaný dar 

2004 (72) č. 2           nezapsaný dar 

 

Rozpravy Pedagogické Fakulty v Českých Budějovicích – řada přírodních věd 

1973 č. 11 – Vývoj poznání vltavínů        - 

 

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích – Přírodní vědy (i druhé duplikáty) 

1958 (1)           nezapsaný dar  

1959 (2)           nezapsaný dar  

1959 (2)           nezapsaný dar  

1961 (3)           nezapsaný dar  

1961 (3)           nezapsaný dar  

1964 (4)           nezapsaný dar  

1965 (5) č. 1 – 3           nezapsaný dar  

1965 (5) č. 1, 3           nezapsaný dar  

1967 (7) č. 1 – 3           nezapsaný dar  

1968 (8) č. 1 – 2           nezapsaný dar  

1969 (9) č. 1 – 2           nezapsaný dar  

1970 (10) č. 1 – 2           nezapsaný dar  

1971 (11) č. 1 – 3 + suppl.         nezapsaný dar  

1972 (12) č. 1 – 3 + suppl. 1         nezapsaný dar  

1972 (12) suppl. 1          nezapsaný dar  

1973 (13) pod názvem Přírod. časopis jihočeský, č. 1 – 3 + suppl. 1, 2    nezapsaný dar  

1974 (14) č. 1 + suppl. 2         nezapsaný dar  

1974 (14) suppl. 2          nezapsaný dar  

1975 (15) č. 1, 3          nezapsaný dar  

1976 (16) č. 1 – 2           nezapsaný dar  

1977 (17) č. 1 – 3           nezapsaný dar  

1978 (18) č. 1 – 2           nezapsaný dar  

1979 (19) č. 1 – 3           nezapsaný dar  

1980 (20) č. 1 – 3           nezapsaný dar  

1981 (21) č. 1, 3          nezapsaný dar  

1982 (22) č. 1 – 3           nezapsaný dar  

1983 (23) č. 1 – 3           nezapsaný dar  

1984 (24) č. 1 – 2           nezapsaný dar  

1985 (25) č. 1 – 3           nezapsaný dar  

1986 (26) č. 1 – 3           nezapsaný dar  

1988 (28) č. 1            nezapsaný dar  

1989 (29) č. 2, 3           nezapsaný dar  

1990 (30) č. 1 – 3           nezapsaný dar  

1991 (31)           nezapsaný dar  

1992 (32)           nezapsaný dar  

1993 (33)           nezapsaný dar  

1994 (34)           nezapsaný dar  

1996 (36) č. 1, 2          nezapsaný dar  

1997 (37)           nezapsaný dar  

 

Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 

1932 (15)           nezapsaný dar  



 7 

 

Stipa (Ústí nad Labem) 

1977 (3)           nezapsaný dar  

 
Vesmír (i druhé duplikáty)      

1907 (36)   vazba        - 

1907 (36)   vazba        - 

1927-1928 (6)    vazba        - 

1929-1930 (8)   vazba        - 

1930-1931 (9)           - 

1932-1933 (10) č. 1-4, 6-8 v deskách       - 

1934-1935 (13)   vazba        - 

 

Vlastivědný sborník Vysočiny – oddíl věd přírodních (Jihlava) (i druhé duplikáty) 

1957 (1)           nezapsaný dar  

1958 (2)           nezapsaný dar  

1959 (3)           nezapsaný dar  

1959 (3)           nezapsaný dar  

 

Zpravodaj CHKO Šumava (České Budějovice a Plzeň) (i druhé duplikáty) 

1965 (1)           nezapsaný dar  

1966 (3)           nezapsaný dar  

1966 (3)           nezapsaný dar  

1966 (4)           nezapsaný dar  

1967 (5)           nezapsaný dar  

1967 (5)           nezapsaný dar  

1967 (6)           nezapsaný dar  

1968 (7)           nezapsaný dar  

1968 (8)           nezapsaný dar  

1969 (9)           nezapsaný dar  

1970 (11)           nezapsaný dar  

1972 (14)           nezapsaný dar  

1973 (15)           nezapsaný dar  

 

Zprávy Československé botanické společnosti 
1967 (2)           nezapsaný dar 

1968 (3)           nezapsaný dar 

1969 (4) č. 1, 2           nezapsaný dar 

1970 (5)           nezapsaný dar 

1970 (5) č. 1           72/1970 

1971 (6) č. 2, 3           nezapsaný dar 

1972 (7)           nezapsaný dar 

1973 (8)           nezapsaný dar 

1973 (8) č. 1           nezapsaný dar 

1973 (8) č. 2           - 

1973 (8) č. 3           Sbk 9/1974 

1974 (9)           nezapsaný dar 

1974 (9) č. 2           - 

1975 (10)           nezapsaný dar 

1976 (11)           nezapsaný dar 

1976 (11)           nezapsaný dar 

1977 (12)           nezapsaný dar 

1978 (13)           nezapsaný dar 

1979 (14)            nezapsaný dar 

1980 (15)            nezapsaný dar 

1981 (16)           nezapsaný dar 

1982 (17)           nezapsaný dar 

1982 (17) č. 2           nezapsaný dar 

1983 (18)           nezapsaný dar 
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1983 (18) č. 2           nezapsaný dar 

1984 (19)           nezapsaný dar 

1985 (20)            nezapsaný dar 

1985 (20)            nezapsaný dar 

1986 (21)           nezapsaný dar 

1986 (21)           nezapsaný dar 

1987 (22)           nezapsaný dar 

1988 (23) + příloha 1988/1 (Kód fytocenologické nomenklatury)    nezapsaný dar 

1989 (24)           nezapsaný dar 

1990 (25)           nezapsaný dar 

1991 (26) + materiály 9 (Existuje ekologická etika?)      nezapsaný dar 

1992 (27)           nezapsaný dar 

1993 (28)           nezapsaný dar 

1994 (29)           nezapsaný dar 

 

Živa 
1853 (č. 1)           CH/N-78 

 
Společenskovědní a ostatní časopisy 

Agrární archiv / Časopis pro dějiny venkova 

1919 (6; sešit 1, 2)          - 

 

Archivní časopis 

1951, číslo 3           - 

1955            - 

1958            - 

  

Časopis Národního musea – oddíl duchovědný 

1920 (94)           - 

 

Časopis společnosti přátel starožitností 

1904 (12)           - 

 

Jihočeský kraj. Časopis KNV v Českých Budějovicích (i druhé duplikáty) 

1950 (2)           - 

1950 (2)           Sbk 268/68 

1953 (5)           - 

1954 (6)           - 

 

Květy (vazba je v některých případech poškozená) 

1887 I. (9.)  vazba         - 

1887 II. (9.)  vazba         - 

1894 I. (16.)  vazba         - 

1894 II. (16.)  vazba         - 

1896 I. (18.)  vazba         - 

1896 II. (18.)  vazba         - 

1897 I. (19.)  vazba         - 

1897 II. (19.)  vazba         - 

1905 I. (27.)  vazba         - 

1905 II. (27.)  vazba         - 

 

Lidová tvořivost 

1953 (4) č. 3 – 12          - 

 

Melišův rozhled (Chotěboř) = o zemědělství 

1903 (17)  vazba         - 

 

Musejní obzor 

1926 (1) sešit 2           - 
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Múzeum 

obsah a index 1953 – 1958 (1 – 5)        - 

1957 (4)           4080/K 

1958 (5)           - 

1959 (6)           - 

 

Národopisný věstník českoslovanský 

1937 – 1939 (29) č. 1 – 2  „salát“       - 

 

Osvěta 

1894 (24)  poškozená vazba       - 

1896 I. (26)  vazba         - 

1896 II. (26)  vazba         - 

1898 (28)  vazba         - 

 

Sborník České společnosti zeměvědné 

1895 (1)           - 

 

Slovanský přehled 

1902 (4)           - 

 

Šťastný domov 
1913 – 1914 (10) vazba         - 

 

Vědecké práce Zemědělského muzea 

1961 (2)           4729/K 

 

Zájmy všelidské (Plzeň) 

1908 (1)  vazba         - 

 

Výroční zprávy 

Alšova jihočeská galerie (Hluboká nad Vltavou) 

1956            - 

 

Městské museum v Budějovicích 

1896 – 1897 německy          - 

1903 česky           - 

1911 česky           - 

 

museum (a knihovna) v Táboře 

1902            - 

1904            - 

1908            - 

1909            - 

 

Zákoníky a úřední věstníky 

Obecný Zákonník říšský a Věstník vládní pro císařství Rakouské (Vídeň) 

1849 – úvod     vazba      747/1980 

1849 (úvod) + 1850 (pouze některé částky) vazba      749/1980  

1850 – díl I., II. a rejstříky (vše neúplné) vazba       736/1980 

1850 – díl I. (pouze částka 22 česky)  vazba      735/1980 

1850 – díl I. (pouze částka 22 německy)  vazba      695/1980 

1850 – díl I. (částka 1 – 10)   vazba      734/1980  

1851 – díl I.     vazba      740/1980 

 

Zákonník zemský království Českého 

1884    vazba        775/1980 

1886    vazba        777/1980 
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1887    vazba        778/1980 

1889    vazba        780/1980 

1890    vazba        781/1980 

1891    vazba        782/1980 

1894    vazba        784/1980 

1898    vazba        786/1980 

1903    vazba        792/1980 

1903    vazba        793/1980 

1909    vazba        796/1980 

1910    vazba        798/1980 

1911    vazba        799/1980 

1912    vazba        801/1980 

 

 

 

Nabídka periodik a publikací z regionu Táborska 
 

Kromě duplicitních knih a periodik nabízíme knihovnám zdarma také následující publikace vydané v minulosti 

naším muzeem či v našem regionu: 

 

Staré i nové zvěsti ze Soběslavě a okolí (+ Věstník jihočeských museí) 

Časopis vydávaný Musejním spolkem v Soběslavi / Městským museem v Soběslavi v letech 1905 – 1912 a poté 

v letech 1933 a 1934. Kromě toho vycházel jako nemuzejní publikace v letech 1913 – 1916. Vždy měl 10 čísel 

ročně. V letech 1910 – 1913 byla součástí všech čísel příloha Věstník jihočeských museí.  

 

Přehled čísel, která jsou dosud k dispozici: 

Zvěsti 1905: pouze čísla 2, 10 a rejstřík 

Zvěsti 1906: pouze číslo 1 

Zvěsti 1908: pouze čísla 3, 4, 5, 6 (6 jen 1x) 

Zvěsti 1909: pouze čísla 4, 6, 8, 9, 10 

Zvěsti + Věstník 1910: 1 komplet, dále pouze čísla Zvěstí 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 a rejstřík a čísla Věstníků 6, 7 a 9 

Zvěsti + Věstník 1911: komplet 

Zvěsti + Věstník 1912: komplet 

Zvěsti 1933: pouze čísla 1, 2, 3 

 

Regionální publikace  

Hnízdo A. Z. (1948): Přírodní památky a krásy Táborska. – Tábor. 

Hnízdo A. Z. & Koutek A. [red.] (1969): Vlastivěda Táborska I. – Tábor.  

Zbytovský P. [1987]: Příroda Táborska. [brožurka ke stejnojmenné stálé expozici soběslavského muzea] – Praha. 

Prokešová V. [1980]: Soběslavská Blata. [brožurka o národopisném regionu a stálé expozici Národopis Blat a 

Kozácka v soběslavském muzeu] – Praha. 

[1988]: Soběslavská Blata a Kozácko. [skládačka s fotografiemi ze stálé expozice Národopis Blat a Kozácka v 

soběslavském muzeu] – Praha. 

Štěpánová I. (1995): Lidový oděv v okolí Tábora. – Husitské muzeum Tábor.  

 

 

Aktuální nabídku prodejních publikací vydaných naším muzeem v poslední době najdete na 

http://www.blatskemuzeum.cz/category/publikace/ 

 

 

http://www.blatskemuzeum.cz/category/publikace/

