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Myš1enku zpracovat tuto pŤíruěku vyvola1a Jednak ctr1lež1-

toet blb].1ograf1cké práce eamé, Jedoak vědonÍ o opec1flčnosti

btbltograf1o IiteÍární vědy a souěaaaé o nojednotDosti rrlzryicb

b1bl1ograf1ci{ch podnii<tl větěích i rneněÍcb. PŤitorn trejde o De-

Jednotnosti vypljvaJící snad z r.lznébo zaněŤení Jcdnot11vfch

bibuognfÍc$ch podn1krl - zde větělnou ani' nEoí jednotncst ri.

čelná .,nÝbrž pŤeitevším z neproryš1enétro'a tedy neríče1ného tgcll-

nlckého provedení.biblioglafÍc. .]e zce].a na nístě, Žr 3r s.gta-

vovatcl biblíografia zaqysJ-í ned cíIen wé práce a uvědogí gi

její zvláštno8t1 Ye srovná!í s cbaobqÝni bibli'ograf1éí{ a z to.

hoto ErovnÁnl ryvodí takové pracovnÍ postupy (technické i re.

.takěDí), které Jsou vzh1aceE k jeho cí1i nejríěebější. Zároveř

Je všats tŤeba, aby v1děl- v phosti právě techaickou stráIku

věc1 a nepoěával DE tomto po1i gbyteěně raéně, než je žádcucÍ.

Ostattrě pogtup napŤ. pŤi excerpovéní *eteri'ál.: n.iŽe o;it Yždy dc

znaěDé Alry rÍž a nrlže pcěÍtBt 9 co !ÉjvětšÍ pcdrobaostí jeilaot-

1iqÍch záznaBt); a iéPťve pŤj- re<iašě::'í prác1 9 vyexcsrpovan5i:a oa-

ter1áh' hterJi sl sán vynutÍ jistá hled1ska zprecová:lÍ - prÉvě

je-ll e pochopenín nazÍré! z h3.ed1ska potŤob speciální vědy -l

Lze provéat uÝážoné def1n1tÍvnÍ rozhodnutí, Jak c jeho utŤídění,

tak o ěíŤ1 a koneěné podobě pŤíe}uěr cb záznAt$l (něktelé <tílěÍ

rídaJe wylouělt, jiné zazlananávgt popŤÍpaťtě 1 zprlsoben Deobvyk-

$n apod.); této re<lakění p!ácl b'rdo p vodnÍ jeénotnost, prooglš.

1ená hneil pŤt zaháJení excérpc6' jen na prospěch, i když bude

Dakonéc nutné proÝéet v záznanech gebevětší zoěny.

V této pňÍruěce chcemo Daěrtnout takovÍ základ k speciál.ní

b1bllograf1cké práol' kterého by se dalo s proapěchsB užít pňi

JaeéBkou ilrubu bib11ograťle z oblast1 č96ké litoraturl (belet.



rie a 11terární vědy)" Vycházíne pŤlton z dcsavadní praxe bli:.

lio6rafickétro oddělení Ústavlr pro ěeskou literatr.rru čsev. gn'.

ton však znovu zvláště zdrlrazřujene, že vaorr! zde uvécei{ich

nelze užít beznyšlenkov1tě jako sanospas1telného receptu k

mechanÍeké v;inobě bibl ioBŤafií, a to ani v pr"l.nín stupnÍ bib-

l iografické práce, v exce::pci. Jakáko1i préce ne každé spe.

ciá1ní bibliogrsfli tÝkajÍcÍ se ;iakéhoko11 t"dnatu, bude pod-

niiována a rrrěovéína specifÍck;íni avláštnos'::::t danÝmi literár-

něYědnou problenatikou p!ávě toho ténatu i pc stránce koncepč-

ní,i po stránce iechniciré;, tyto zv1éšŤ;.9ti nelze sebenéně

podcenit, &Ýbrž naopak právě z nich je t,r..eba ,:7;' i ,t - jen tak

bude zprácovaná Llib1iografie do&onale p1nit svou fur&ci. čÍE

vyššín stupněru bibl.iografické práce 8e tu pa],í budene zab1'.;at,

tín nérrě budeioe rcoci praeovat g ustálen$ni kon.krétníiei Yzot?

činícírai si nšroky na obecncu p}atnosi1: na tonto poIi bibl io-

grafické roetodologie so budene nuoet apokojit s obecnjnl. for-

nu1aceÍ01 zásad' jejichž nap3"něnÍ se dá uskut,eěnit nejr..iznější-

m1 castani - tvr}rěín kolen bib}iograía plávě je, aby z povahy

Bateriá1u doÝed,l urě1t cestu ne3ríeernu;sí"

DruhÍu a ne podŤadllě;šín rnotívén k této prác1 by}a potŤe-

ba poraoci vysokoškolskfn stuťientr3n' kteŤí se ve své praxi jak

stuci i jn{' tak později odborné a vědecké neobejdou bez pŤedcho-

zÍ pňípravné práce bibl lograflcké, která jím umožní dokonalé a

.jp1né seznánení s EaterÍálern a takto u'oožněn$m poznÁním cioposud

vykonané práce vytvoŤÍ jednu stránku' 
" 

*o" 
.ůau:."ž1tou, pŤedpo-

klad dalšího vědeckého bádáaí. .Ie správné, Že každ'! vysokoškol.

skf posluchaě zaěíná svou d'1ploraovou prác1 bibliogmfií, a je

ělroda, že veIká většina těchto b1bliografíÍ je neodborně zpra.

cována. Nakonec také z stane š1rěí odborné veŤejnost1 neznára,

aě by tsoh1a proopět 1 poubon regÍatracÍ ěagto neznéného lgtg-

rlálu. .Iak Je to neotsonoEÍcké nejeu za atanovl'eka Jednotl1Ycs'

kte!Ý t8kovou prác1 podn1kl' a1o hlavně z b}edj'oka vědníbo

oboru asoého' notŤeba anl pf1ponínat: po nějaké ťlobě bude atej-

nou prácl podatupovat někdo j1r , zat,íoLco jlné ob}aat1 b1b1io-

grafLe z Etanou nepověln:tuty a budou roarně čekat rr8 gvého bib-

liografa. Á pŤece se staěí aeznáEit s několika h].avnl'ni l}ib}io-

graf1ckfní záaadan:| a poetupy' aby si 1 s'!.uáent, začátečníjr ved1

ve své prácí odborně a jeJí :íj;sledky noh1 popŤípaťlě 1 publik:-

vst. PŤiton í ze stanovíska pedagr8ického n.r1Že b/t takové prá-

ce prvním stupněn ve ěko1e vědscké netcd1ěnoati.

A koneěné tš6tÍ xootiv: Většina student sanozi'e;oě aez.l-

] iané PŤ1 blb1iogrefÍ1 - jej1ch věďecky zájeo je pcve<ie dá}.

líají.1i věak z stat vědeck;ini nateriaiisty, nesmí ?.aponenout'

že platnost a kvalita jeji.ch vědeckfch genera1izací bude v ne-

poslodní Ťadě podníněna znslostí íp1néhc Bater1á}u a v s}edkr1

práce pŤedch dc . Z.ústane tEdy bíbl1ograf1e vŽdy jejich prvc-

poěáteěnín vJichod1sken a ne vždy j! budou nít piipraveau pŤe.

den někjm j1n$n; proto bude ne.jen ríčelné, a1e i netodi,:\y pro-

spěšné, budou-l1 všeeirrrJr své v$pisky a bibliograťické zázrreny

zpracovávat od poěátku jednotně g odborně' 1 Ldyž zťia1eka ne v

té šíŤÍ, jak zde bude pŤedvedeao" I v tonto *lěru chce test

tato práce poe1cuŽit.

Zásadně však této pŤíručce nejde o to, aby podala bisto.

r1ckÍ pohled na vyvoj bib1iog:'af1e" Chco-li se ětenáŤ pouč1t í
po této stránce, odkazuJene bo k gteršín pracÍn I,.J. Žlvného
Rr:&ovět btbl1ograf1e (vyšel pouze 1.t!í1, Nsu.ka o popisu; 1924)
q J. Drtiny čeeká b1b1iograf1e (1944) a k nejnovějšÍla Základrtn
b1bliografie (1966)l rettigovanfn rovněž Dltlnouo Novější préce.
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zahran1čnl uvédí a lrodnotÍ P.l{. Bérkov v knxze 
'Bib}1o8raf1čeťJ*

kaja avr1stika (léoskva 1960). PŤ1ton ovšen r.*'Ť':hny tyto práce

uají na nysl l  bÍbl iografl1 oběcnou, ni 'kolí spoetální, a pj]oto

se našeho téoatu dot$'.kejÍ jen obecně a okrajově"
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