30 let časopisu Památky středních Čech
Praha, 28.2. 2017
V pondělí 27. 2. 2017 se v sídle středočeského pracoviště NPÚ konala prezentace třiceti
ročníků odborného časopisu památkového péče Památky středních Čech.
Časopis, který je nejstarším regionálním oborovým periodikem, byl v roce 2014 rovněž
zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
V úvodu setkání, kterého se účastnili jak pracovníci NPÚ, tak členové redakční rady a
vydavatelského týmu, připomněl ředitel ÚOP STC Ing. Jan Žižka nelehké začátky vydávání
periodika před rokem 1989, vývoj publikačních metoda přístupů i soudobé náhledy na pojetí
materiálií a zpráv.
Následně výkonná redaktorka PhDr. Olga Klapetková provedla posluchače postupným
vývojem grafické podoby a obsahového pojetí periodika, shrnula formování jeho soudobé
redakční rady, způsob prezentace i metody tvorby odborné bibliografie.
Během setkání si mohli účastníci nejen prohlédnout všechna čísla dosavadních třiceti
ročníků časopisu, ale zároveň si doplnit své knihovny o poslední kusy vyřazených čísel
archivních.
Památky středních Čech v datech a faktech:
základní informace, zaměření a poslání
 časopis pro národní kulturní dědictví, památkovou péči, dějiny umění a archeologii ve
Středočeském kraji a Praze
 založen roku 1985 a od roku 1993 vychází dvakrát ročně. Územím jeho zájmu jsou střední
Čechy a příležitostně také hl. m. Praha. Obsahem příspěvků jsou výsledky průzkumů a
dokumentace celého druhového spektra památek a tematicky rozsáhlá činnost v oblasti
praktické památkové péče
 nechybí metodické příspěvky, prezentace zajímavých archivních materiálů, diskuse, zprávy,
každý článek je doplněn německým resumé. Každoročně (od roku 1998) nadto vychází
samostatná příloha časopisu - Ročenka, která podává velmi podrobný přehled o všech
oblastech činnosti středočeského pracoviště NPÚ
 vydavatelem časopisu je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních
Čech v Praze
grafické zpracování
 1985–1994: Tvorba s. r. o.
 1993–1995: Olga Ludvíková v nakladatelství Práh
 1996-1998: Lepton studio v nakladatelství Práh – přechod na digitální předtiskovou
přípravu
 1998–2012: Tomáš Kropáček v nakladatelství Jalna
 od 2013 dosud: Jiří Sládeček
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redakční rada
 1993-2013
Ing. arch. Jiří Mrázek, ing. arch. Vojtěch Láska, ing. arch. Jan Žižka, Josef Burget, Miroslav
Brožovský, ing. Alfréd Schubert, JUDr. PhDr. Pavel Kroupa
Vedoucí redaktor: PhDr. Vladislav Razím
Výkonný redaktor: PhDr. Olga Klapetková
Redakční rada byl postupně rozšířena o Mgr. Petra Váchu a Mgr. Ludmilu Maděrovou.
 2013-2014
doplnění redakční rady do současné podoby:
Mgr. Jana Berková, PhDr. Richard Biegel, Ph.D., Miroslav Brožovský, Ing. arch. Milena
Hauserová, CSc., JUDr. et PhDr. Pavel Kroupa, PhDr. Květa Křížová, PhDr. Zdeněk
Kuchyňka, Ing. arch. Vojtěch Láska, Ing. arch. Jan Pešta, Ing. Alfréd Schubert, PhDr.
Vladislav Razím, Mgr. Vladimír Rišlink, Ing. Jan Žižka
webová prezentace
 2013 a 2014 založen web časopisu www.pamatkysc.cz
v roce 2014 byl časopis zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v ČR
 schvaluje Rada pro výzkum, vývoj a inovace - odborný a poradní orgán vlády České
republiky zřízený zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších
předpisů
 definice odborného recenzovaného periodika:
odborným recenzovaným periodikem je vědecký časopis s redakční radou, jež je tvořena z
nadpoloviční většiny členy, kteří nejsou zaměstnanci vydavatele. Odborné stati jsou
posuzovány v nezávislém recenzním řízení. Časopis je vydáván jako periodická publikace v
tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód (přiděleno ISSN).
bibliografie Památky středních Čech v odborném tisku
 vychází v každém druhém čísle ročníku od roku 1997
 1997-2013 editor Mgr. Hana Martinková
 od 2014 editor Mgr. Dita Roubíčková
 tým odborných zpracovatelů z řad pracovníků NPÚ, vědeckých knihoven a knihoven
univerzitních se průběžně obměňuje v závislosti na technických a individuálních
možnostech
 elektronicky v souhrnné databázi na www.pruzkumypamatek.cz s vyhledávacím
Systémem
 Bibliografie článků vydaných v časopise Památky středních Čech Ročník 1-20 (19852006) vyšlo tiskem v PSČ - ročník 20, číslo 2, rok 2006, s. 69-80

Kontakt:
Mgr. Dita Roubíčková, roubickova.dita@npu.cz, tel. 274 008 285, 724 959 208
_______________________________________________________________________________________________
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze | Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
T +420 274 008 111 | F +420 274 008 112 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČ 75032333 | DIČ CZ75032333
Tel: (+420) 274 008 285, mobil: (+420) 724 959 208, e-mail: roubickova.dita@ npu.cz;

