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

Doronívá$e sa, Ža bude nej čeběJěí
ku tohoto

Že popíšeoc systén 6ene'álaí

odilílu lak,

vě.lEé blbuogrsf1o.

vy1ož1t a v'čoÍpat }át-

I kdyŽ ŽédrrÝ Jednotlivec
bude pňesto z taklo

ce1ku nlkdy nepodnikne,

kterého budou n::''.

vněJší podobě Í vnitŤnÍch souvislostech'

díIčich Eonotematic\ycb

dobŤe využít 1 sestavovateIé

většínou napĚ. personálních,

odho.tlat k nejr

zněJšín obněnán vzorrl z,de pŤedveder1iich. D le.
by1y vŽdy proqyŠ1ené, a 1e
také nechce a nen že

náhodné' živeIné, svévolné. V tototo snyslu
tento

oddíl nornat1vní.

Eod1á pŤedvést pouze takovj

ale na jehož pozadí si musí každj b1b1iograf

vytváŤet

jeho rateriálu

qy evé' ovšen Jen takové' které vyhovují

víc a lépe než norny dané, tŤeba sebevíc tradicí
ěené. Chtějí-I1
odstran1t'

co náeledující

strán$t

n8 straně

Šíňe, s n7Ž k,vlk:1 z jiného hled1ska.

blbl1ografle

pravldla

c e l

naž|lovat e tŤídlt
pro něbo právě

1nforoativně

aktuální

téEa'

tq

tu

j1n

seznání.

]-1terárněvětlné

toho 8e nejen nauěí ebro-

vjp1a\r

- 25-

zajisté

naterláIrr,

e prob1enatikou

ale

pšece Jen

zce vynezen$n1,

zpracovan;inl;

v jejich

é šíŤt. lboně

1 své vlastní

a urě1té postupy'

jiqfn1,

ní, a vžťty nejrrlznějl

v

Debude ovšen zbyteěná

T když sí každj Pro Bvou potŤebu vybere'

lépe porozuní a 1épe Be orientuje
11 sa pŤedeu qgpoř

práce

dÍuhé.

l g bib11ografÍen1

šÍroce založer

1 cí].j'

a rízen owěd.

z bibliografické

du pŤistupujene'

popĎípadě obnění jen urěltá
bude pracovat

nor-

nepouěeoost na jedné straně

pak pŤedevšío nezoalost,

a bezťltlvodnou zvtlll

soubor

práce YyYo-

z dosavad.ní bibl1ografické

norelr, kterJÍ se tlá sice
dit'

bibliogra-

by! se budou muget rrgkonec

ž1té jen bude' aby všechny diference

bft

pojatého vi.kj8du

a nejríp1něj1 podán takov;Í záklaťi va své

nejlépe, nejnázorněj1

f1í,

literároě.

tuto prác1 v jejín

ne pouze pro urěl'té,

1 pro potŤebu svfch

brrťloucícb

pracÍ ba.latolshlcb.

vždy Je poŤlzuJene ved1o ].ístků autorekfch'

gpscláJ.noatl

A pĎeťlevšíu a1 budc vědcn one'zenostÍ a
avfch vfplekrt vg}Lledeu k celku, ,iakže bude vžd,y

jen záhlavín.

s to stanovlt

el euěr 1 rozgah kažtlého tialšího prrlzkunu llte.

rárněvědného nater1álu

Y novJ'eh oblagtoch

Kažilf text

svého záJnu.

je trojdí]'ď

na lÍstku

od nlchž s6 11ší

a obsahuje:

1) zéhlaví,
Úvodpn o l4gioích.

2) vJ.astní b1b].log!af1ck!

kartotékách*a. záklaťlních po.iuech

Záznaay poŤ1zuJene na kartotéčnÍ J-íotky neaÍnárodnÍho
for:nátu A6 (]"o5 on r 148 r:.). Knl-horzn1c\y' forrnát k tonuto ríěe].u nevyhovuje - je pŤÍiiš na1j,

zvJ-ášr.ripočítáme.li

E u t t r s k é, nebo

v é" Zv1áštnín pŤípaden joou 1ístky
lístky

obsabují

Bená'

ťlaná bibllograflcká

lÍotkú,

2. Vlastnín

budene Ťa.t1t do autcrské kartotéky,

věech.rry práce

bibliografick:ín

nu pod záblavímr
práce a ostatní

podle něhož bude

záznanen rozrrníne d'alší část zázna-

obsahujícÍ

zoovu jnéno autora'

technické ríaa;e o knize

název jeho

nebo o ěasopise,

v

něnž 9e zachycená prríce vyskytuje.
3. Ánotgcí rozu.írne tŤetí ěást
btb1iograficfim

;sou všecttrry . až rra zárriaví . stejné.

Autorské líst$l
zac$tÍne

jeťtnotka (béaei, po.

ríaa; na lístku,

lístek zaňazen v pŤío1ušnékgrtotéce; píěeae je ob3lčejně do
.levého
horního rohu.

cgž zna-

gtudie atr1.) zazaanenání ve vš\cch dru-

vÍdka, g}opa, referát,
zír:h těclrto

pŤ e d n ě t o .r'šeci:ny
.teělťraění"
tyto

zÁznaay poŤízené pod1e tiÍcbž pravidel'

že vyžaduJe-l.

1. Záh1avín rozumíne.první

s pracovní.

n1 v ptoky pro nejrúzněJší apec1á}ní pŤípatty.
I,ístky Jsoubua

aáznar,.

3) anotací.

zé'zÍram
tfkal- vnějších,

v níž

záznamu, pŤipojenou za vIastníe

záznaaen; jest11že

právě b1bliografick$cb

vgné pr:áce , tÝká se anotace

seŤazené abecedně podie autorrl těchtl

se vlastní

jejího

bib1iograf1ckf
znakr3 zac\yco-

obsatru.

prací"
PĚednětorré lístky
Eětové lístky

jsor, dvoJí:

buileae í,9.11t do kartotéky

pňedaétové jdenné, v

práce o jednotl1v;Žch 1iterárnÍclr
oaobnostech Y
".aeblytlno
abecedaín puŤáckr.l pod1e těchto osobnogtÍ. Věcné pňednětové líst\íž

$

zaŤadÍrrredo pŤerlnětové kartoté$l

gyotenatic&y

věcné, kterou. uepoŤádá.ue buá

(po<lle J-og1ckébo tňÍdění pŤíslušného oboru),

Ýěeně (pod].e urě1tfch

nebo

obecr ch hesa]- v abecednÍn poŤádku).

}rístky dešif,raění poŤ1zujema na užité pseudonyny a š1fry 1
na prácg
šlfer

enor4ynní 8 Ť"afiíns je do zvláštrí

a prací

anonynníg[.

Jsou to 1ístky
-"46-

l.

Jnenné s věcné" <IoennépŤed*

kartotéky

pseudoqyn6.n

všecbnJ lístky
ěástt

(tj.

autorské i pĚednětové jsou ve dnrhé a tŤetí

ve vlastnín

sadně stejné . lze

zÁI!.'LvÍ..

tyto

bib1iograftckétn

záznanu a v anotaci)

napŤ. propisovat

ěást1.tedy

8poťt.;1Íší ge pouze hesletr'v záhlaví. A ut
k y

obsahuJí v záh18ví jnéno autora

zaznanenávané práct
llk

autor

gpoluautora'

1ze vyhotovlt

ge na ní podí1elo
pňek1adate]'o,

o r sk

zactrycené práce.

toIik

zá-

na etroji
é 1 Í s tKe kaŽilé

autorsk;ictr lístkrl,

ko-

(napŤ. po jednon lÍgttsu na kaž.lébo

redaktory

ponocnéo druhotné a

-2r-

sborníku,

DA autolŤ/ pŤed-

