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Věříme že edice IlDOCUIvlEIYL'A HE.l1.ALDICAI/ bude všemi
subskribenty příznivě p:Hjata fl, že podnítí k na:'"
psáni příspěvktl z tematiky, jíž se ve své badatel
ské prQci v heraldice nebo v oborech příbuzných

zabýváte a které pc proslovení na nekte:' schůzi

Klubu by mohly být v p~íštích řadách a svazcích
edice publikovány,.

Edice "DOCUMENTA HEnALDIC.A 11 je tištěna odlišnou
výrobní technikou než Heraldické ročenky; má to
pochopitelně své výhody i nevýhody,.
Výhody spočívají v tom, ze tisk je Iinancne méně

náročný a závislý na tiskárenských termínech,.
Nevýhody spočívají v tom,; že rozmnožování
z cyklostylových blan nedosahuje co do kvality ú~

rovne rotaprintu rovněž ilustrace lze k jedňot

livý~ svazkům pořizovat ve značně omezené míře,.

Proto také vybíráme takový drml .přednášek, který
nevyžaduje ilustračního doprovodu~

Abychom mohli průběžně a plynule připravovat dal~

ší svazky edice, potřebujeme mít zajištěnou Iinan-



základnu
Z toho důvodu naLéhavč prosíme abyste poz
ději do jednoho týdne po ol)držení kaž dého svazku
zaplatili přiloženou složenkou částku

a nepřidělávali'hospod1ři Klubu zbytečnou práci
'osmlím u'óomínek
Kromě toho byste 88 tímto vystavovali že
bychom byli nuceni vyškrtnout ze seznamu subskri
bentů ty, 'které bychom musili zdlouhavě upomínat o
zaplc0ení Věříme však, k podobn~~J situacím ne~

bude docházet a že emným pochopením bude spo-.
kojenost na obou S-Granacn~

Výbor Heraldického klubu uvítá pochopitelně

vaše náměty,které budou smě řcvat ku prospěchu věcí

a které bude možno v ne-šich vydavatelských podmín
kách :realisovat
Veškeré náměty a návrhy, eventuelnc i příspěvky

vhodné k otištění~zasílejte laskavě výhradně k:ru
kám edičního redaktora'na adresu: PToí'.Pavel Palát
Libeř 36, 252 44 Psáry~

Bn.",ete-li žádat odpověd.,přiložte laskavě clostateč
n6 frankovanou obálku$

Děkujeme vám předem za spolupráci&

Praha, duben 1978

V''fbor
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