zahran1čnl uvédí a lrodnotÍ P.l{. Bérkov v knxze
kaja

avr1stika

uají na nysll

'Bib}1o8raf1čeťJ*
(léoskva 1960). PŤ1ton ovšen r.*'Ť':hnytyto práce

bÍbliografl1

oběcnou, ni'kolí spoetální, a pj]oto

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

1 1 o8r

b 1b

- jako nauLa io vystiŽení

b1b11ograftí

politického'

vÝznanu" (druhá čágt .leflnice

p'aktického

obecné bibuoglafie

k bibllograf1ín

jed'notlivé

těJěÍ cí}e,
dy postavení

(tj.

vědeckébo a
poněr

je tedy poroětem

ná své zv3.'áětnl cíle,

složky kvaIltat1vně

hled1eka tŤíttění, popŤípedě hodnocení attl.)
n3inl spec1á1nín1

jejlch

DěnloJevovy);

epeciá1r'Ja

grafl.e. sana eouěástí knihově<ly' ktorá
její

aouhtn

PÍe6to všek' právě že je obecná b1b11o-

celku ke sv$n ěásten.

nejsou

. jett'tak souěágtí

kn1trovědy, jednak pĎedatavuJe v podatatě

obsahu a vytěení jejicb

tlskovin)

V.ť. Děn1sJeva v kn1-

2.vyd. , ) 52, gtr.2)

ze obecná blbliograf1e,

epeclálníc}r

inauLá
Jo - Jako

Ls

(pryní ěáet def1nlce

o souplsu tlgkovlni

bíb11ologte,

at

b1bl1ogrgf 1enl',

(tj.

Pokud jde o

totoŽné s pŤíslušonohen rozlaanJ'.

sleclujícínl

dané ne }rr1hovědou, n/brá pŤíalušnou vědou. Je tetěchto

apeciálnÍch

zvléět,ní a zaslouž1lo
všechqt epeciáIní

bibliograflí

svého dnr}ru

by oÍ nové ana1.jzy. Á to tín apÍše, že

vědy dosábly

v poslední

době v ob1aet1 teorle

1 praxe znaěné|ro rozšíŤení, ktoré Yed1o k další a da1ší d1feroncl.aci

1 k vzn1ku ěaeto

rnueí projevlt

t v pojetí

ríplně novfch
opeclálnícb

vědnícb

oborrl. lle se to

b1b}iograf1í,

je sanozŤej-

!té o

Pokud jťletetly o tyto
g' r a f 1 é, tJ.
věd,

n6jroa!án1těJěí

ní

ÝědeckJini

1 i opŤísluěn$ch

q í 1 ě í n 1

disc1p1Ín8ts1

v ě ct: podávají utŤíděné souPlsy publlkovgBÍchp!ra-

c h

cí . at knlžních,
spoclální

b ib

dru\y blbIiografií

Je tines zĎeJné víc než dŤíve, že se staly

poBo.cufn1
EtvÍ

a p o c i á1

aI ěaeoplseckfcb

btbllograf1e

. pňíaluěqfch

je dnea YÍce nož k<ly j1ody

he své vědě.
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oborrl. Každá
orientovÁm

'

tby bylo vtdět,

dslší

znaoenajícícb
19. 6to1etí,
jetí
dle

f l e

1 ogra

b 1 b l

kam se pŤcneelo 1 těŽ1sko

a ěasto

vrlbec zaposledníchagl

rozvoj

gtudiun
graflí

Jenuž se b1bl1ograf1e

jednotek'

pŤíliě

s Eoupi-

(L..I. Žrvnf : Rrrkovět blbJ.tografíe,
je z této def1nl-co zŤejné, a

Žlvnébo to Jen potvrrlí,

tntby

ěe1en 'poplsu

ža autor

odtrženě od JeclnotlivÍch

naoprk soěrEn ke knihověděi

cbápal

věd g že ji

á tak Yyzněla'Í

poplsu

fonrálníeh

h3l. Nebezpeěí 'bibliograf1e
n'qy.

pro b1b11ografi1i
praxe,

t{aštěstí bibliograf1cká

bo, tuto

teor1i

a to i praxe Žívného sané-

ale

jest

klaťlnín kaEéDeE keždé věciecké prácc...Ieet
z kterého se tgpnre buÚcva staví.
vědecké práca.ň

(J. Drtina:

I k(Yž tu néjde o clefinicí,
tíku'

už patrr5i
pisu.

vědu,

eo;lal'u souple

na poc}5lbécb. t{agtal

nateriáJ-u,

Jest pomocníkem
19441 etr.lo)"

pokláitat

za pr:ácí vědeckou,

že "btb}'í'ograftí
llterárnícb

prací

nenrlže v tonto

tu zňetel4l
-L2-

popÍsu nE cÍl

z ťo:rnálního

odklon

jest

sou-

tedy v

poŤízenf k

sryolu

bibllolog1c'

nEchat

od Žlvnébo poJe.

len!Žca wi.
bibtlo-

a1e i onín 2d 1.g2n!ním ríěelu,
čelnogti

njbrž z pňísluěn$ch

st/kÁ

tu nemob.ou

věd.

I obecnÁ

ae součaaně ns druhé straně

vědan1 a .io urěité
bibliograí1e,

roíry ae j1n pod.ňizuje.

pŤíno
Á. po-

p1atí tc o ních ověen tím

spÍše.
DcfÍriova].i jsne tedy speciální
nocné vědecké dieciplÍny
prscují

na soupisech

knižně i ěasopisecky

torickfch'

protože nená anl

blenat1ku,

ani

ov j aanostatnf

jiniž

věd'

bibl1ograť1e

diociplír1y,

sgnostatoou

po-

klelé

publikovan;Ích prací
nenúže bft

vědotl, anÍ ponocnou vědou ve soyslu

stetnou

jako dílěí

bibJ.iograťie

pŤíslušqfch

pŤís}ušnébo oboru" Speeiální

arri oano-

pomocqÍch věd tlis-

samostatnou svébytnou vědeckou provědeckou rnetodu; ba nemá dokonce ani

pŤednět, n$brŽ dělí

clou o jeho 1iterární

Jíž byta u Žlvnéha, pŤece je tu

něJakénu ríěeIu. ('taotéž, etr.7),
nlkoho

to sbírání

česká bib1tog3afie,

}Iejštrěí defi.n1cc Drtlnova,
slova

už

njbrž epíše o obraznou charakterl.e.

pŤeerrn h].avníbo drlrszu

nejběžnějěín

DrtiBovi

pŤeclpoklaclea,, zá-

Bibliograf1e

a i k.lyž je tĎeba b1bllografl1

ovšem ne zg' saoostatnou

znakli kn1-

tu by}o aa dosah

. Roku 1944 Jaroslavu

pŤekonávala.

není Ýědeckou prací,

"blbl1ografie

a vnějěkovfcb

a potŤeba-

6tav.rl

ačkol1 ověen i dnes zťrstává,na jedné gtraně

kud jde o speeiální

gtránka

Jeho aal:l:; o popiau pŤílíš sanoríčelně, hIayně ve vfl.uěné, aŽ vg.
rrnělkované preeiozltě.

tedy'

e- 3ednbtIivÝn1

orientoval

prakt1eká

b1blíografie
souěástí

btblio.

sayelu,

podŤ1zuje: kritéria

vyvozerra z bÍblioIogie,

bft

vynuceqf

JaenÍ nejen bezvfhre<tqfn podtrženío 8lužebnostl

lvěita o pop1sn;Ích a soupÍsn;/ch aoaknl}1Y z8

Jehož autnÍo doaled-

věd ean$ch. Tento pŤík1on Je Y Drtinově

nl těchto
prosto

odkloa'

vědán,

k Jednotl1vfo

graf1e v neJJ.epĚía 'slova

tga první pobled

1924, atr.33).

ken Je pŤíklon

b1bllograf1ckélro'

napčíkJ.ad ŽÍvnétro.z roku 1924. Po-

"otrrdiero znak

su blbllograflc$icb

uL v

t věd ríplně nov3ícÍ, slovrreJne 91 naěe po-.

Žlvné}ro je blbliograf1e

cích Lnl}.ry! je

tí Jednoetrenně

ětyŤícet let,

věd zapoěat!

všoeh'speclálních

8 pojetíD

bt'btlografie

o b c. c n é

se pou'zo e pŤís}ušnou vě.

eložku; ná jen své technické

Ýšak neprovádí arlaljzu

prostŤedky,

své}ro pŤedn'ětrl, jíŽ by se dobrala

nov;ictr poznatkú, n$brž jÍniž ovrlj pŤeriroět pouze tŤídí a sepisu.
je.

Á je-li

i na tŤíiténí

bo! jen ona rnr1Žestanovit
graf1ck$

soupio

grafie

p}atná kritéria

evou vlastní

ríěelná, rtfbrŽ vychází

specirí1ní věda (ne-

ěastrrs podstatně

vstšíc

techniku,

tňídění),

která

ná bíbI1o-

však není samo.

potŤebán pŤís1ušné vědy. Bíblio.

tedy nepodává an1 prvnÍ stadiuo

vědeckébo pozaéní, r brž

Jen Jeden z Jeho nožnfch pňedpokJ.ailrl: sepisuje
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a tĎídí llterá*'

ní !.t.llál'
Dotlt

rauostatné

u b1b11o8raftí

aby speclální

-,lrusí

v$běrwÝch

btbllogrlfli

ně zná problenatlku

apracovável

!Á.tÁní (exlatence

o tcctrnl\r

zázlnuw,

rr.ikopJ.etl' Je jlcb

í

bibli.ograf,

kter5i tlrlvěr-

popŤÍpadě 1 dílěího
věd

te.
e c.

dlsciplínou.

nÍ věet

terninologické.

flr.tá

graflích,

vněJěí

j e cl n o.t

usl1ují,

podobě

k y (knlby'

apeciÁlaívěťtcck5Í záJen

vědy. A v blb11o.

nejdo o knltrovědr5Í zá-

o b g a hu

r brž o

této Jgdnot}ry.

ctr a pŤesn;ich anotacích

Jene dopooud n.luvll1

chcenc

8t Da .lalěícb

bíblíograflí

zhruba

o apcciá1ních

strálkéch

ěcské ].lteratury'

věd5r' pŤ1ěenž brriterue pŤ1hlížct
(tJ.

b1b1iogra.

Y blb-

záznagu.

rlcetližc

obecně'

Rrlznorodá

knihopisné

(lťltud důraz n1no J1né na vfstÍžr
liograflckén

orgaaizovat

ěaaoplseckébo ěIárrku apod.),
na

které tu
skuteěnooti,

nater1ál.

gtavech pro jednotlívé

o něž tato pracov1ště

Da

bibliografic,

všechen t1ětěny
s1 pak vynuti1a

této skuteěnostl
gtŤedtaka pĎl

nán nejtle o fornrál-

odrážejÍ zněr1y v nateriální

Je pro bi'bllograťil

pwaha

bibl1ografte

Zněny v pojetí

ďrarakterlzovár1y,

kterou

ratur!'

1 co

oÓ' t.L774|'t

zabfvat

z

a to be]'etrÍe 1 llterární

Jen t Datorlálu
protože
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b1b1logrsf,1ích
pouze jedinou

nové čeeké líte-

problenatl&e

etaršÍ

Jlné požadavb;t Da avou

a kledc

ěaeop1arl, nrroŽství prací anorynnícb

platnost.

i krltéría. vJlběnr'

proě je blbuografieponocnou

$3ggnÁním několÍka def1nlc

n1ch'

blbl1ograflí

Je poněkud Jlná

jg nejen plodDé, ale pňíno nutné,

pŤíslušného oboru'

natu. To je idvod'

,

Jak poLud j.lo o h19-

tak pokud J.lo o j6ho aktuá}nÍ

jen z pŤíalušné věťty. Proto
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