
Národní technické muzeum vydalo ve spolupráci s Encyklopedickým domem
třísvazkové dějiny techniky v českých zemích v rozsahu tří tisíc stran se čtrnácti sty

vyobrazeními, rozsáhlými (až 200 stran) souhrny v angličtině a němčině,
 ve spolupráci téměř 200 spoluautorů

pod redakcí RNDr. Jaroslava Folty, CSc., a pod názvem

Studie o technice v českých zemích 1945–1992, svazek 1.–3.

dovolujeme si Vás pozvat na křest tohoto díla
do Národního technického muzea Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Křest se koná 
ve středu 17. prosince v 17 hodin

Publikace, která vychází v nákladu 500 kompletů z nichž do přímého prodeje pouze
v Encyklopedickém domě půjde jen 200 kompletů

bude při příležitosti křtu, na který jsou zváni všichni, kteří se o přípravu a vydání díla
zasloužili, prodávána za sníženou cenu.

Dílo navazuje na snahy historiků vědy a techniky počínající koncem 20. let
20. století. Prvých výsledků se v této oblasti dostalo v roce 1973 v nakladatelství

Academia vydanou knihou Dějiny techniky na území Československa do konce
18. století připraveného Oddělením pro dějiny věd a techniky Historického ústavu
ČSAV. Pokračování se dostalo tomuto úsilí péčí Národního technického muzea

čtyřmi svazky Studií o technice v českých zemích věnovanými období od počátku
19. století do vzniku samostatného státu. Na toto v letech 1983–1986 vydané dílo

navázaly dva svazky Studií o technice v českých zemích 1918–1945 z roku 1995.
V roce 2003 vydané tři svazky Studií sledují vývoj techniky na území českých zemí
i s exkursemi na Slovensko v období, které bylo poznamenáno několika politickými
a ekonomickými změnami a končí svůj výklad vznikem dvou nových států České a

Slovenské republiky i některými výhledy do počátků transformace zdejšího průmyslu.

Za finanční podporu vypracování a vydání knihy děkujeme:
Grantové agentuře České republiky (grant č. 44/96/1034)

Ministerstvu kultury ČR (Výzkumný záměr :MK0CEZ99F0101)
Grantové agentuře Akademie věd (grant č. E8419301)
České komoře autorizovaných inženýrů a techniků

a závodům :
TESLA SEZAM a.s.

ČESKÝ PORCELÁN a.s., Dubí
RAKO a.s., Rakovník

Tři svazky tohoto vydání Studií distribuuje výhradně
 Encyklopedický dům s.r.o. Svobodova 1, 128 00 Praha 2 za 980 Kč.
Během křtu díla 17. 12. 2003 bude dílo prodáváno za sníženou cenu.


