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Seventy years of the Numismatické listy
The article reminds anniversary of the specialized numismatic periodical published since 1945 by the Czechoslovak Numismatic Society, and later, since 1963, by the National
Museum in Prague. It summarizes changes of its scope, content, authors, editorial
boards, and offers list of the most frequent Czech, Slovak and foreign authors who published their works there. The presented data confirm appreciable importance of the periodical for the Czech and Czechoslovak numismatics. The article follows similar evaluations published after 10, 15 and 30 years of existence of the periodical.
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V dějinách novodobé české numismatiky je jen málo dat, která jsou svým významem srovnatelná s říjnem 1945. Tehdy, před sedmdesáti lety, v době probouzejícího se mírového života vyšlo prvé dvojčíslo prvého ročníku nového časopisu
Numismatické listy. Po Věstníku Numismatické společnosti československé z let
1919–1924 a Numismatickém časopisu československém (1925–1952) se jednalo
o třetí periodikum vydávané Numismatickou společností československou. Bylo
tak vyslyšeno opakované volání po tiskové platformě pro publikaci populárně
vědeckých článků a pro častější styk ústředí Numismatické společnosti československé s členstvem. V informačním listu vloženém do prvého dvojčísla a podepsaném za vydavatele Františkem Kraumannem a Gustavem Skalským byli
čtenáři informováni o následující podobě periodika. Nový časopis bude vycházet
ve dvouměsíčních lhůtách, členové jej dostanou bezplatně. Bude uveřejňovat
odborné články věnované nejrůznějším numismatickým otázkám spjatým především s problematikou českou, ale pozornost bude věnována i mincovnictví jiných
národů. Několik pravidelných rubrik bude určeno časovým zprávám a různým
numismatickým aktualitám. V oddíle „Drobné zprávy“ bude informovat o nových
ražbách, aukcích, výstavách a stručně o nálezech, jejichž podrobný popis náleží
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