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Úkolen

blbl1ografie

vědy je podat v ríplnosti

llterárnÍ

spolehlivé

bib1io6;raf1'cté rídaje všelro druhu z oblastl'

11teratuql

a literárnÍ

vědy, a to ze všech }rledisek plynoocích

z nejrr}znějších potŤeb literární
dá ěeské líterární
f1i

krásné

vědy. Vyc|rázej{c z to|ro' uklá.

věda v nejširšín slova smys1u své bib1io5ra.

dvg prvoŤadé konkrétní rfuoly: poŤídit soupis ěeské belEtrle

(pŮvodní i pŤeiožerré)a soupis prací literárněvědn$ch

(rovoěž

pr]vodních ! pŤeiožen$ch), g to jak pub1ikací kaiŽnícb,

tak ča-

sopiseckych.
Bozsah bibliograf1s

české }iterat..ry

rarnévědné (tedy nateriá]. bohenisticky,
k$, gernanisticttf,

oTienta}istick$,

beIetristícké

ronenistíc-

slavisticlqi,

ki.asické ťiloio5ie

zahŤne tedy na jedné straně všechqy be1etrÍstické

i 1ite-

apod. )

práce

(p voc-

ní ěeské i pňeložené - od' roloánu po povídku, repor.uáž, báseÁ'
autorel[ je kdokoIi

at ;ejich

epigran atd.)l

nÍ či neliterárrrí,

ěeslrá či cizí;

rá:'něvědné práce (vlastně
!ou'

zároveř

- osobnoEt literár-

zahrne všechny 1ite.

všechny práce zabyvajÍcí se ]"íteratu-

a to opět piivoclní ěeské i pňeloŽené do ěešt1ny - od nono-

graťíe a studle
autolen

po referát,

osobnost l1terární

tur3l ěeské ě1 kterékoli
grafle

takto

fílosofické,

beletrie

poznánku atd.)l

ěi ne1iterární

af ;e 3e;tctr

a at se tÝkají

litera-

cÍzí. Na druhé straně pojroe však biblio-

chápaná 1 bneIíterárníl

práce

napŤíklatl novináŤské,

umě1eckohistor1cké, obecně h1storické,

apo.l., pokud jscu jejich
Praktlcky

glosu,

autory vlrazné literární

po1itické
osobnostl.

to znamená, že rrapňíklact ved1e Vaněurovy a Nezvalovy
a jejich

tÍt 1 jejich

prací tjkajících

referáty

referáty

je tŤcba zachy-

vytvarné, popŤípadě hudební atd.;

napŤíkIad T,adovÝch stačí zachytit
jen 1lterárnÍ

se Iiteratur;r

atd.;

jen beletr11,

zacbytíne
-19-

z prací

z Jíránkovjch

tedy všachrry práce

Ša1-

<lovy, tcurnannov5r, Fuěítovy

tÍnco napŤíklatl z prací pollt1k
1íŤr!, hr:debníkrl apod. jen ty,

za-

ěehoko}J'v'

at sc tÝkají

apod.'

ěeny vícenéně nsxl.Ea]'tst1cky,

pŤírodovědcrl, na.

' hlstoTtkrl,

nabo

I1tcratur1

které ae tjkaJí

f1c,

takto

genorální

ternínu

lÍterárněvědná

reá1nénu cí11 dovést jen kolektiv
;e$nak btb1iografického
l??4.1945)

bib1tograf,lE

- nrlže ověen k

pracovník

; clnes to Je ríkol

a roění soup1sy l1terárněvědné

fii

prací krlžníctr

ěasop1sec\fch
sopiscch)

(B1bllografickf

(Bibuografickj

která

čes{fcb a slovenak;lch
atoletí,

kat81o8

a poku.t jde o ťotrospektjvní

p ac! z 19. gtoletí,

zapoěatfn

Horáken a Soupisen

ttskú od doby ncjetarší

ěeskoslovenské

prácc

Ú8tavu pTo če8kou }iteraturu

(Yš.ch!y

knlhovqy

čslv jsou b1bl1ograf1oD1

bobenlka

rÍe Jletě

souěasné bibJ.1ografie
atŤedisko

ěssn (oa roku 1961),

n1no Jlné i souěgenou zatrraniěoí
dy, Ťada YI,

podD1lY kloBě

tyto

ná nově založené Blbl1ografické

1ečenekfch věd Státní

blanlěDí

až do korrc. 18.

za 1éta 1901-19?5

l1teraturJ

Da1ší uožnoat1, hlavně na pol1
vědy,

knxžních

Zdeřken Ťobolkoo a dokoněovaqÝB Frantlškel

lgoeovskébo a V11éna Pražáka

l1terérní

i

čssn, čtrínty v ěeskJicb ěa.
b1buognf1Í

(ěasopls

teoret1ckou

Novin}ql l1teratur5l

epo.

sle.lující

l1teraturu

a za.

. Spoleěenaké

vě-

(prlvodně IIIL
gp!áYné' že všecb4l

-20-

tyto

calostátní

práce,

stopy nese.

pňíelušnébo naterlálu

opŤít o sku.

kte'á

j9, pokud jde o ěasopiser:xÝ trEter1á],
čs,ng a rtonotenatickfn!'

ritoJ.en

literárně-

vědn/m1 bibliografien1,

ná vyp1n1t rDezeru nezi Knlhop1sen

Karla

obecnÝni).

s

české kr.iiry)

kata1og ěssa'

obtÍžen1, jejlchž

ža k''ŽÓ'á dal'ší spec1á1ní bib11ogtaf1c

uplnost1

tÍltavu pro ěeskou 11teraturu

pokutl Jcte o souěaonou bibl1ogla-

jeclnak Národní kDihovny'

čssR),

1,1ograflí,

(česká

knihovr1y

věd Státní

stŤečllsken spoleěensktricb

zetío o kval-ltě

teěně šírok;Í zÁýLad, a Ťeš1t da1cko odpovědněJl
a pŤesnějl 1
otázku vfběrovoat1,
než kdyby měla opo1éhat jen aaros na Bebe.
Také Ťeěení prot1k1adu nez1 generá1ní 11terárněvědnou
bib.

ěasop1seckjcb

b1bliografl1

].j'.'e!'ární věťta - ovazb| za Léla 196]'-196' - ve spoluprácí
Blb1iogŤgflckÝn

nrižo se pŤi kontroIe

oddělení lÍstavu pro ěeokou literaturu

čanv, pokud jde o retrospektivní
,:rací (z let

Vjhoda je pŤedevšín v too,

chápanou . dtá1e budene používat

ělroce

- nsoJuvíee-11

prochézeJící rrlzn$n1 vjvojovjnl

jsou beletrlettcké.
Btb1io8l8f11

tak 1 o JeJí kvant1tu

pokud jdc Jak o rozaah b1b1íogra-

rfuoly by\y Ďe-

aŤ personálnírn1, a{ urě1téhc obdobÍ nebo opec1á1nÍho nárnětu, bude schrld:1ějšÍ. Ani zde
není totl.ž Yztab
nezl oběna ob].astn1 prostfn vítahe. celku k
ěásten: doii::;ale
zpracované nonotenrat1cké bib1íograf1e nevzniknou
pouhou erplc.ltacÍ sebedokonalejší b1b1tograf1e generálrrÍ ta bude pouze v .
chod1sken' s nínž ovšen každá dí1ěí bÍbl1ag''!íie
nusÍ počÍtat.
sestavovate1

takové bib]-iografie

které nenohcir stát

s1 totiž rausí klást

Ťadu otá'ek'

ve stŤedu pozornost1 bibllograÍíe

generální
nebo aspoř nejsou pro ni zv1ášt naléhaYé.
Z pŤednírh je napŤík1aťl otázka pseudonynrl, šifer a anonynních prací jednotlivÍch
autorr1, .jeden z nejna1éhavějších a nejnáročnějších
rfuo1rl peraoná1nÍ bibliograf1e
a právě jen z jejíbo h].ecl1ska í nejlépe a
nejspo1eh11věj1 ňeělteIr . Počítá-li generá1ní
1iterárněvědná
blbl1ografíe

ovšen také rnezi své zvláštní

sIovníku šifer

a poeudoqynr:, je tento

ríko$ 1 segtavení

její

bez piedběžné ponoc1 zák..ladn{ťbbibl1ografií

ríkol takŤka neBožnJÍ

peoonálnÍch, které
avou dí]'ěÍ otázku pro ové autorlr Ťádně
vyŤeělt.
Jirrdy s8 .jernnÍ vzájenn$ vztah nezÍ generální
llterárněvědnou
nusí nutně tuto

b1bJ'1ografií

(někdy dokonce 1 obecnou blbl1ograf1í
-8I-

vrtbec) a no-

notouatlckou

proJcví

bj'b}iograťlí

o určlté& autorovl;

rozsah

než pšt zpracování'souplsu
totlž

d.Í18 téhož autora

(autor

sém psaI

do, Poioěrně onezenétro oji:utru č*soplsrl a v ěagovén ríseku

vyrnezenérnt''véníe jeho čínnostl,
tují

pň!' zpracovánÍ soupiou prací

oxcorpco by tu byt neponěrně š1rěí

kdežto oblast,

o něn, je nnohen šj'rší a stá1a

práce

časnostl 1 po eutorově sorti);

v níŽ so vysky-

se rozš1Ťuj6 d'o gou-

uvítá proto nonoteoatická

J'iograf1e každé upozornění na odlehlé ěasopisy,

bib.

ěasto zcela

vzdálenébo oboru, zpracované blb}t'ograf1í širšího zaněŤenÍ. PŤiton je d ležité'
protcže

že oba drut\y b1bi1ografií

vznikají

souěasně,

jen tak se Bohou vzájetrně plodně ťloptiovat a ovlivřovat,
jednoho druhu ponrlže druhénu.

takže vyšší dosažené stadiun
ved]'e těchto
poooci zpracovst

velky.ch kolekti"rníc}i
pouze práce dílěí,

tfuo1rl rn že ovšen jedÍnec

rozsahu tetty nenšího, alo

vžcly pŤeden pŤesně vyraezeného, jako jsou soupísy díla
v;í.znannéliterární

osobnosti

osobno3t1, nebo i,ibiiografle

některé

nebo soup1sy literatury

o takové

kratšÍho období nebo

zkého tdnatu.

Tu vždy bude ríěe].nél bucé.lj. vyctrázet každá b1bliografická
ce ve sYém prvnín stupni
jednotek,

zpracování,

z tÝchž techn1ckjch

zpracování,

redakění, vynutí,

pravy v podobě je.tnotlivÍctr
o techn1ku bibliograf1ckéb,o
ké je.lnotry1

zásad'

v popisu

prá*

bibl1ogiaf1ck;Ích

b;y-{et tŤeba ťlalšÍ atupeř

jak j1ž ňeěeno, 1 znaěné zroěr5.a
záznanrl. V poťlstatě tu prljd.e vždy

zázrle,nu, to Je pop1su b1bliograťic-

tomu věnujne da1ší pozornost.

- zz-

Technika b1blíograftckého

zéznanu

