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0. JAMKA 1.ar.

Expedice Národního muzea do Íránu.

1.

2.

5.

I.díl.4.

II.díl.

III.díl.

Připojeno dokumentární pásmo redak.AZ od téhož 
autora, nazv. Expedice Írán.
Vysíláno 11.8.1973 na stanici Vltava, 
str.l - 31 *
Volně spojené listy v černých deskách.

Janka, Otto: Beruška Mašhadí.
Íránem - od Perského zálivu ke Kaspickému 
moři.
Strojopis /kopie/ knihy o třetí přírodovědecké 
expedici Národního muzea do Íránu.
Březen - červenec 1977 •
Nesvázané listy, str. 1 - 214.

Janka, Otto: Komentář k filmu "Za řeku Halys".
Kopie strojopisu, str. 1-8.

Janka, Otto: Kulatý pokoj.
Cesta přírodovědecké expedice Národního muzea 
do Íránu a íránského Balúčistánu.
Kopie strojopisu, str.l - 181^

Komentář k filmu"Země prokletá sluncem." 
/2 verse/ str. 1-6; 1-6.
Komentář k filmu"Říší slunce", 
str. 1-6. 2 x . Strojopis, kopie.
Film se vztahuje k cestě přírodovědců 
Národního muzea do Íránu v r.l973«
Připojena korespondence vztahující se k filmu 
a 5 fotografií s hlav.titulky.

Konvolut odeslané i převzaté korespondence, týkající 
se expedice přírodovědců Národního muzea do 
Íránu v r.1973 a 1977• 
Vnitřoústavní sdělení, styk se sdělovacími 
prostředky, úřední doklady, instrukce a pod.
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6. Janka, Otto: Past na broučka.
Vyprávění o cestě a práci třetí přírodovědecké 
expedice Národního muzea do Íránu.
Rozhlasové literární pásmo, vysílané 2.12.1977* 
Str. l-JO.

Janka, Otto: Tři příběhy o lidech, kteří stáli u zrodu 
našich světově proslulých entomologických sbírek. 
/Holub, Vráz, Helfer/
Rozhlasové dramatické pásmo, vysílané 7.11.1978.
Kopie, str. 1-28.
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Expedice Národního muzea do Íránu.

1. 2x

2.

3.

Výše uvedený materiál je svázán v knihu, pota
ženou béžovým plátnem, rozin.: JO x 21 cm

Přírodovědecká expedice Národního muzea v Praze. 
Írán 1973»
Výstřižky z denního tisku a časopisů k výše 
uvedené expedici; autoři 0.Janka a další 
účastníci výpravy.
Výstřižky jsou nalepeny na tuhých čtvrtkách 
a očíslovány 1-60.
Dále,rovněž nalepeny,výstřižky se zprávami 
z denního tisku č. 1 - 10.
Připojeno rozhlasové dokumentární pásmo 
od 0.Janky: Expedice Írán, str.l - JI. 
Naposled nalepeny 4 expediční pohlednice.

Národní muzeum - expedice "Írán 1977"°
Novinové výstřižky s reportážemi a zprávami 
ČTK z uvedené expedice. Nalepené na listech 
zažloutlého papíru.
Připojeno rozhlasové dokumentární pásmo od 
0.Janky, vysílané 2.12.1977 nazv. "Past na 
broučka". Str. 1-30.
Dále připojena kopie rukopisu k televiznmímu 
filmu, nazvaná "Lovci broučků". Komentář 
0.Janka. Str.l - lp.
Pokračuje dokumentace, nezařazená do souboru 
výstřižků Írán 1973» /Írán 1970 - 1973*/ 
Na prvních dvou stranách nalepeny 4 expediční 
pohlednice.

Pozvánka na výstavu: "Naši přírodovědci v Íránu". 
Výstava byla instalována v Náprstkově muzeu 
JO.května 1974, zahájení přeloženo na 
4.června 1974.
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pokračování ad/3:

4.

odd.přírodovedný,muzea,

Journal of Entomologiea1 Society of. Irán.
/J.E.S.I./ Vál.5 /l,2/» March 1976.
Od Jaroslava Mareše. Věnováno 0.Jankovi.
Str. 137 - 141.

Uvedený materiál svázaný v knihu, potaženou 
zeleným plátnem, zlacený nápis.
Str. celkem očíslovány 1 - 127. 
rozměr: 30 x 21 cm

Dva separáty:
Entomologická expedice Národního muzea v Praze.
Do Íránu v roce 1970. /Josef Moucha/
Časonis Národního 
140 - 3/4 - 1972. 
str. 213 - 217.


