
(napŤ. u prací' které yetnoht napsat nikd,o jin! p,ež red,aktor, jako lsoutŤeba programooé redakčni čIá,nkg p Nouém iultu), označujerne prdce jakodubia. To ptati o uětšině nepoťlepsanlch prací, uueťlenlch u našem sou-pisu. K nirÍL se zejm,éna oztahuje to, co jsme uued,Ii na počd,tku naší píeil-mlu,tsE, totiž že d'alši práce nad, Neumannoulm čIÍlem,, ať už agťIauateiská,či rnonografická, mtiže ná,n dá'le pomoci ,ir"srt alespoú' někieré otd,zkE,které ieště z std,lsají oteuŤené.
Dá,uajice su j Soupis do rukou čtend.Ťe, ťIoufú'rne, že buťIe pomoci i poč!.nětem k datší prú,ci na Neurnannouě d'íte a d,ěkujeme ošem, kteí.í ndmpomohli nebo ieště pomohou o naší, prdci.

Eua Strohsoud

REDAKČNÍ PoZNÁMKA

Bib l iogra f i i j smesestav i l i tak ,abyby lkaždyzáznarndosta tečněsrozu .
mi te1n1Ísámosobě(protoneužívámenapŤ.zkra teknázvr ičasop isťtapod. ) .
Ab yby l o u snadněnoh l e d án í vb i b l i o g r a f i i , z a v ed l i j smež i v á z áÍ . ] a v í ,
informující uŽivatele o tom, kterému oddí1u a kterému roku patŤí záznamy

jednotlivfch stran. Stačí zde tedy pouze poznamenat těchto několik díl.

čích zásad' které ov1ivni1y definitivní podobu záznam :

Vb ib i iogra f i ck l c inzáznamechokn iháchneuvádímemístovydání , je - I i
jím Praha.

Protože je bibliografie sestavena chronologicky, vynecháváme v zá-

znanuoknízevročeníavzáznarnt lčasop isecképrácerok ,kdypŤís]ušn: i
ročník vycháze7, kryjili se s rokem, pod nímž jsou práce zaŤazeny; u těch

knih však, které nemají vročení ani na titulní straně, ani v titáži, tlvá.

díme vročení vždy, a to v hranat1ich závorkách,
\,/ záznaÍIru prvního vydání knihy uvádíme na konci všechna její vydání

a v letech, kdy tato vydání vyš1a, odkazujeme k prvnímu vydání.

PŤešla-ti později některá sbírka nebo samostatn1i tisk - at v autorově

vjlběru nebo jako celek _ do nové knihy, poznamenáváme to v anotaci

záznamu privodní práce; záznam o nové knize, obsahující starší sbírky

nebostarŠísamosta tnét i sky ,ŤadímeovšemnapŤís lušnémístopod leroku
jejího vydání a v anotaci poznamenáváme, které starší sbírky nebo tisky

do knihy pĚešly.
Ve všech oddílech bibliografie označujeme práce, u nichž je autorství

Neumannovo sporné' hvězdičkou 1x; pŤed začátkem záznamu (i v názvo-

vém rejstŤíku).
V záznamech časopiseck1fch uveŤejnění básní uvádíme za názvem, tiště-

n1fm versálami, celÝ první verš (ir-rcipit); jde.1i o otištění něko]ika básní

pod spoIečnfm názvem, zaznamenáváme Za tímto názvem dí1čí názvy

s incipity, pŤi čemž tyto jednotlivé díičí názvy .,lyznačujeme kursivou.

V záznamech všech časopiseckych prací (básní i článkťr, povídek atd.)
uvádí vlastní'LribliografickÝ ridaj v chronologickém poŤádku nejprve otiŠ-
tění časopisecká, pak knižní; objevova1a-Ii se některá báseĎ v několika
časopisech v rťrzn;Ích letech, je zaĚazena poclle svého prvního časopisec-
kého otištění (pŤípadně podie otištění ve sborníku, almanacl-ru apod.), a1e
v záznamu samém jsou zachycena otíŠtění všechna, tedy i knižní v jed-

notlivych Neumannov1j.ch sbírkách: u piíslušn]íctl Iet pozdějších časopi-
seckych nebo sborníkovfch uveŤejnění je pouze odkaz k pťrvodnímu zá-
znamu, a to na konci soupisu k pi.íslušnému roku (u článkri, povídek at<l.
pŤed oddíiem,,redakční rr-rbriky.,)'
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Měnily-li některé práce v rliznych otiscích název, vztahuje se vŽdy
uvedenf název na všechny dále uváděné pŤetisky' dokud není uveden
název nov;i.

U privodních prací knižních i časopisecklch nezaznamenáváme zvlášť
autorství Neumannovo, je-li práce podepsána jeho pIn:ím jménem; jinak
poznamenáváme na konci bibliografického ridaje, jde.li o práci nepode-
psanou nebo šifrovanou či podepsanou pseudonytnem. Podobně nepozna-
menáváme autorstvÍ Neumannovo aní v záznamech prací pŤeloženfch,
je-li jako pŤekiadatel uveden plnym jnrénem; poznamenáváme však opět
šifry a pseudonymy a u pŤeklad nepodepsanych uvádíme autofství Neu-
mannovo v hranatych závorkách'

V oddílech ,,redakční rubriky.. zachycujerne g1obáIně ce1é rubriky redi.
gované Neumannem, af' už jsou podepisované či nepodepisované, a nero-
zepisujeme jednotlivé poznámky těchto rubrik; je-li však některá část
rubriky lrTeumannem zv1ášt podepsána nebo šifrována, uvádíme takovou
poznámku navíc i na pŤíslušnéÍn rnístě ve viastním soupisu jako samostat-
nou práci.

Poznámky k rejstŤík rn uváclíme v záhlaví jednotliv;Ích rejstŤík , pokurl
je to tŤeba.
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