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SLOVO ÚVODEM 

Předkládané dílo je třicátý osmý díl celkových Sebraných spisů 1981–2021 – zatím poslední, 

ale bádání pokračuje a s tím budou pokračovat i další e-knihy.   

 

Sebrané spisy mají následující vědní obory:  

- dějiny 

- kulturní dějiny (umění, hudba, folklor, historický šerm aj.) 

- pedagogika 

- filologie 

- bohemistika, 

- vědecká a kulturní práce v autobiografii  



Sebrané spisy jsou ve dvou jazykových verzích 

- česky se všemi českými vydáními  

- švédsky se všemi švédskými vydáními   

Cílem bádání je být spojkou mezi českou a švédskou kulturou v bádání po stopách známých a 

neznámých Čechů a česko-švédských kontaktů ve švédských archivech.  

Kompozice Sebraných spisů není pouhou kompilací spisů, nýbrž obsahuje i další 

dokumentaci k titulům: přednášky, kongresy, medaile, ohlasy, též dopisy od švédské 

královské kanceláře a tří českých prezidentů, neboť švédský král a český prezident 

dostávají jako první vydaná díla. 

Kompletní rukopis celých Sebraných spisů 1981–2021, vytištěný z počítačové tiskárny přijde 

do Národního archivu v Praze – Chodovci in: Osobní fond Národního archivního dědictví 

”Karlsson, Blanka, PhDr. et PH. D. č. 1371”, ve Švédsku do Norrköpingského městského 

archivu (pouze švédská verze díla) in:  ”Blanka Karlssons Personarkiv nr. 6708:1“.  

Myslím si, že nestihnu vydat vše knižně během svého života, a proto jsem pojala rozhodnutí 

vydat vše postupně digitálně s ISBN od Královské knihovny ve Stockholmu.  

Předávám tento digitální materiál knihovnám s tím záměrem, aby byl užitečný pro další 

badatele, kteří mohou na mé výsledky bádání navázat a pokračovat dál. 
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