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K problematice národopisné bibliografie

Zpracování oborových bibliografií, zejména časopiseckých článků, má v etno-
grafii poměrně dlouhou tradici. Za předchůdce dnes užívaných soupisů můžeme 
považovat literární reference s úplným bibliografickým údajem, které zveřejňovali 
velmi pravidelně redaktoři Národopisného věstníku českoslovanského a Čeněk Zíbrt 
v Českém lidu. Na jejich stránkách od počátku 20. století najdeme zcela pravidelně 
zprávy a recenze domácí i zahraniční etnografické a folkloristické knižní i časopi-
secké produkce. 

Systematicky zaměřený projekt zpracování národopisných bibliografií pro jed-
notlivé oblasti Čech, Moravy a Slezska předložil odborné veřejnosti Richard Jeřábek 
v roce 1964 na stránkách Věstníku Národopisné společnosti českoslovanské pod 
názvem Projekt retrospektivní bibliografie české a moravské etnografie a folklo-
ristiky.1 Krátce po schválení tohoto záměru byly již zveřejněny první bibliografic-
ké soupisy moravských periodik vypracované pod vedením R. Jeřábka posluchači 
etnografie brněnské univerzity. Vedle těchto regionálně zaměřených soupisů byly 
postupně zveřejňovány také soupisy národopisných příspěvků v ústředních časo-
pisech. Jako první vydala Národopisná společnost Soupis prací Zíbrtova Českého 
lidu od Ludvíka Kunze pokrývající léta 1891–19322, Vladimír Karbusický zpracoval 
Soupis etnografických a folkloristických příspěvků v Časopise českého musea 1827–
19403, Alena a Richard Jeřábkovi společně připravili nejprve Soupis etnografických 
a folkloristických příspěvků v Museum Francisceum Annales 1895–1898 a v Časopi-
se Moravského musea zemského 1901–19384, posléze individuálně zpracovali Soupis 
etnografických a folkloristických příspěvků v časopise Matice moravské 1869–1943 
(Alena Jeřábková)5 a Soupis etnografických a folkloristických příspěvků ve Sborníku 
Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí 1884–1911 (Richard Jeřábek)6. Biblio-
grafický projekt však nebyl dokončen, od počátku 70. let již nové tituly nepřibývaly. 

1 JEŘÁBEK, R.: Projekt retrospektivní bibliografie české a moravské etnografie a folkloristiky. Věstník 
Národopisné společnosti českoslovanské při ČSAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti při SAV, 
1964, č. 2–4, s. 10–15.

2 KUNZ, L.: Soupis prací Zíbrtova Českého lidu. Praha 1960.
3 KARBUSICKÝ, V.: Soupis etnografických a folkloristických příspěvků v Časopise českého musea 

1827–1940. Praha 1961.
4 JEŘÁBKOVÁ, A. – JEŘÁBEK, R.: Soupis etnografických a folkloristických příspěvků v Museum 

Francisceum Annales 1895–1898 a v Časopise Moravského musea zemského 1901–1938. Praha 1962.
5 JEŘÁBKOVÁ, A.: Soupis etnografických a folkloristických příspěvků v časopise Matice moravské 

1869–1943. Praha 1964.
6 JEŘÁBEK, R.: Soupis etnografických a folkloristických příspěvků ve Sborníku Musejní společnosti 

ve Valašském Meziříčí 1884–1911. Praha 1964.
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Po celou dobu však díky historickým okolnostem převažovaly soupisy moravských 
periodik nad soupisy příspěvků z českých časopisů. Jedním z výstupů pedagogické-
ho působení R. Jeřábka na brněnské katedře představovalo i zadání diplomové práce 
o přínosu českých kulturně-historických časopisů, kterou zpracoval Emil Malacka. 
Práce náležela tematicky i obsahově do projektu, ale zůstala patrně díky přerušení 
vydávání „Bibliografických příloh Zpráv NSČs a SNS“ v archivu tehdejší katedry 
etnografie a folkloristiky FF MU, kde byla také obhájena. Teprve v roce 2009 se jí 
podařilo vydat knižně.7

Od počátku 80. let na sebe soustředily pozornost regionální archivy a knihovny, 
které začaly s vydáváním multioborových, na jednotlivé regiony zaměřených bib-
liografií. Ty sice v mnoha případech obsahovaly záznamy statí a zprávy referujících 
o jevech a událostech z oblasti lidové kultury a tradice, zaměření zpracovatelů nedá-
valo příliš mnoho důvodů k radosti nad úrovní výběru a zejména kvalitě případných 
anotací. Oborové etnografické bibliografie nevycházely vůbec, výjimkou byla akce 
Subkomise pro lidové obyčeje Mezinárodní komise pro studium lidové kultury 
v Karpatech a Komise pro lidové obyčeje Národopisné společnosti, jejíž členové 
vyhledávali statě věnované této problematice. Výsledkem byla bibliografie vydaná 
Slováckým muzeem v roce 19898, na níž o několik let později navázal svazek druhý 
věnovaný téže problematice.9

Nová vlna zpracování speciálních národopisných bibliografií byla zahájena 
v roce 1996, kdy Ústav lidové kultury (dnes Národní ústav lidové kultury) ve Stráž-
nici vydal spolu s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně výběrovou bibliografii 
Národopis na Moravě a ve Slezsku, jejímiž autory nebyli etnografové, ale odborní 
pracovníci brněnské Moravské zemské knihovny Jaromír a Tomáš Kubíčkovi.10 
Jejich výběr excerpovaných periodik se musel soustředit pouze na notoricky známá 
periodika a na samostatné tituly. Vydání bibliografie a její obsah a rozsah může být 
považován za jeden z významných argumentů pro nové bibliografické aktivity, za-
měřené zejména na málo využívané regionální tisky a časopisy příbuzných oborů. 
Dnes již integrální součástí publikačních aktivit Národního ústavu lidové kultury 
se stala bibliografická příloha časopisu Národopisná revue. V roce 1991 byl vydán 
první svazek této řady mapující dílo prof. Antonína Václavíka11. Řada personálních 
bibliografií je od té doby systematicky rozšiřována o nové svazky přibližující pub-
likační aktivity předních osobností české etnologie12. 

7 MALACKA, E.: Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. 
století. Anotovaná bibliografie. (k vydání připravil Miroslav Válka). Brno 2009.

8 TARCALOVÁ, L.: Bibliografie lidových obyčejů. Uherské Hradiště 1989. 
9 TARCALOVÁ, L.: Bibliografie lidových obyčejů. Díl II. Uherské Hradiště 1995. 
10 KUBÍČEK, J. – KUBÍČEK, T.: Národopis na Moravě a ve Slezsku. Výběrová bibliografie. Brno 1996.
11 JEŘÁBEK, R.: Antonín Václavík (1891–1959). Strážnice 1991.
12 Václavík, Antonín (1991); Jeřábek, Richard (1991); Jelínková, Zdenka (1992); Gelnar, Jaromír (1992); 

Sirovátka, Oldřich (1993); Frolec, Václav (1994); Jančář, Josef (1996); Jech, Jaromír (1996); Tomeš, 
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Postupující zanikání živých prvků tradiční lidové kultury a nutnost zpracování 
analytických studií jednotlivých jevů rozvířilo znovu diskusi o potřebě odborně 
zpracovaných bibliografií, které by usnadňovaly orientaci zejména v regionálních 
časopisech a sbornících. Důvodem byla skutečnost, že mnohé zprávy a popisy udá-
lostí či jevů počínaly mít hodnotu pramenu určité povahy a často byly jedinou 
informací o existenci některých vztahů nebo skutečností. Na druhé straně zájem 
o historickou etnografii, zejména život lidu na počátku nové doby obracel zájem 
na studie historické, demografické či kulturně historické. Jistě významně zavážila 
i skutečnost, že starší soupisy ze 60. let 20. století již nemapovaly obsah živých 
nebo nově založených periodik a jejich obsah tak zůstával, když ne skryt, tak znám 
pouze úzkému okruhu badatelů. 

To vše bylo důvodem, proč se pozornost etnografů-bibliografů soustředila nejen 
na regionální periodika, ale také na aktuálně vydávané etnografické časopisy. Dočkali 
jsme se nejen bibliografií Národopisné revue13 a Národopisných aktualit14, ale také po-
válečných ročníků Českého lidu15 či periodik vydávaných Národopisnou společností16.

Posledně zmiňované soupisy již opouštěly tradiční způsoby zpracování oboro-
vých bibliografií a jejich autoři, inspirováni praxí knihovnickou, začali pracovat 
se systémem klíčových slov, které se staly podkladem pro vyhledávání v knihov-
nických programech Lanius a Clavius a podrobných rejstříků (místní, tematické, 
personální), které vycházely z tradičních anotací obsahu. 

V současné době se do popředí pozornosti dostávají malonákladové regionální 
časopisy, muzejní sborníky prací a studií, ročenky muzeí a ročenky osvětových 
či vzdělávacích spolků, které vycházely v mnoha místech od počátku 20. století. 
Jejich obsah je povětšinou znám pouze velmi malému okruhu badatelů, nejen pro 
jejich nedostupnost, ale také velmi rozdílnou úroveň obsahu. Druhou skupinu 
časopisů, které nám přináší mnoho nových informací, jsou časopisy zaměřené 
na prezentaci výsledků jiných oborů, jejichž přispěvatelé vynikali hlubokou zna-
lostí společenskovědní problematiky a texty obsahují mnoho z toho, co nás za-
jímá. Typickým příkladem jsou tituly z oblasti agrární historie, kulturní historie, 
regionalistiky. 

Josef (1996); Ludvíková, Miroslava (1997); Kramařík, Jaroslav (1998); Vařeka, Josef (1998); Strán-
ská, Drahomíra (1999); Laudová, Hannah (2001); Markl, Jaroslav (2002); Dvořák, Karel (2004); Sat-
ke, Antonín (2005); Polívka, Jiří (2006); Klímová, Dagmar (2007); Heroldová, Iva (2008); Scheufler, 
Vladimír (2009); Karbusický, Vladimír (2010); Zíbrt, Čeněk (2012); Štika, Jaroslav (2013).

13 PAVLICOVÁ, M. – UHLÍKOVÁ, L.: Bibliografie Národopisné revue (1990–2000). Strážnice 2001. 
PAVLICOVÁ, M. – UHLÍKOVÁ, L.: Bibliografie Národopisné revue (2001–2010). Strážnice 2011.

14 JEŘÁBEK, R.: Národopisné aktuality I–XX (Soupis příspěvků za léta 1964–1983). Strážnice 1987. 
DRÁPALA, D. – NOSKOVÁ, J.: Bibliografie národopisných aktualit (1964–1989). Strážnice 2003.

15 NOVOTNÝ, J. – SECKÁ, M. – SEDLICKÁ, K. – WOITSCH, J.: Český lid / Etnologický časopis 
1946–2000. Bibliografie. Praha 2008.

16 VESELSKÁ, J.: Bibliografie Národopisného věstníku a dalších periodik Národopisné společnosti. 
Praha 2008. 
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Práce na bibliografických soupisech je v současnosti podporována nejen národ-
ními (Akademie věd České republiky prostřednictvím Rady vědeckých společností, 
Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR), ale i evropskými 
zdroji financování. V letech 2011–2014 je v rámci operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost realizován projekt Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkum-
ných kompetencí v síti etnologických institucí, do nějž jsou zapojena čtyři přední 
etnologická pracoviště u nás (Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masary-
kovy univerzity v Brně, Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., pracoviště Brno, 
Česká národopisná společnost a Etnografický ústav Moravského zemského muzea 
v Brně). Jedna z připravených aktivit (Etnologický výzkum pramenů ve fondech 
vědeckých knihoven), do níž jsou zapojeni studenti etnologie, je zaměřena na práci 
ve fondech vědeckých knihoven (Národní knihovna, Moravská zemská knihovna, 
Vědecká knihovna Olomouc, knihovny archivů, muzeí a dalších institucí). Pozornost 
je směrována na sbírky dobového periodického tisku (zejména od poloviny 19. stole-
tí) – denní listy, kulturně osvětové a stavovské časopisy a odborná vědecká periodika. 

Aby bylo možné co nejširšímu počtu uživatelů a badatelů zpřístupnit informace 
o publikační produkci v regionech, zaměřuje se řada badatelů na zpracování často 
rozsahem malých, ale úrovní poskytnutých informací velmi přínosných bibliografií. 

Jistě by bylo výhodné, kdyby nové, na lidovou kulturu a tradici zaměřené bib-
liografie, byly zpracovávány obdobným, předem dohodnutým způsobem, aby bylo 
možné jejich informace využívat v míře co největší. 

Na webových stránkách České národopisné společnosti je od roku 2009 nabízena 
bibliografie časopiseckých příspěvků s národopisnou tematikou, zpracovávaných 
v systému Clavius. Ten, jak je známo, pracuje nejen s unifikovanými bibliografický-
mi záznamy, ale také se systémem již zmíněných klíčových slov, charakterizujících 
obsah zpracovávaného textu. Uživatelům pak nabízí možnosti vyhledávání ve všech 
částech záznamu. Dosavadní pozornost se zaměřila na starší, Národopisnou společ-
ností vydané soupisy, nově zpracované bibliografie vytvořené jako studentské práce 
a dostupné regionální bibliografie, zejména moravské a slezské. Z dosud vložených 
více 7000 záznamů je patrná absence titulů z regionů Čech, což je dluh, přecházející 
již z období 60. let 20. století. 

Systém Clavius bohužel umožňuje pouze ruční vkládání dat zpracovaných v tex-
tových editorech, nám však naopak nabízí možnost v jednom z polí zapsat textovou 
anotaci. Tento poměrně obsáhlý úvod a dosavadní zkušenosti se zpracováváním 
jak oborových, tak regionálních bibliografií a soupisů časopiseckých článků snad 
dovoluje zpracovat a doporučit určitý systém vypracování bibliografických soupisů 
v textových editorech. 

Ptáme-li se po účelu naznačeného soupisového snažení, může být všeobsaž-
nou odpovědí služba badatelům a oboru samotnému. Zkrácení času pro heuristiku 
a zhodnocení přínosu obsahu jednotlivých statí pro další bádání. Tato „služba“ není 
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jistě vědou v klasickém pojetí, ale vyžaduje stejně jako odborné zpracování vybra-
ných problémů orientaci v problematice lidové kultury zasvěcený přístup k výběru 
a také kvalitní popis toho, co je pro další uživatele významné. Odhadnout zejména 
poslední požadavek je často mimořádně těžké. 

Výběr typu bibliografie 
Zde máme hned na počátku práce dvě možnosti: 
a) buď bibliograficky zpracujeme celý obsah periodika (to je zejména v přípa-

dech periodik vydaných pouze v několika číslech výhodné),
nebo 
b) se soustředíme na výběr statí, zpráv a sdělení vztahujících se k problematice 

zkoumání lidové kultury a tradice. Tyto tzv. výběrové bibliografie mají jednu 
nevýhodu v tom, že ne vždy se podaří odhadnout, která stať (často i z pří-
buzných oborů) může být pro další etnografické bádání užitečná. Zvolenou 
povahu bibliografického výstupu nutno avizovat již v názvu. 

Výběr periodika 
Jako podklad pro výběr regionálních ročenek, almanachů, sborníků a časopisů 

mohou sloužit knihovnické soupisy vydávaných časopisů zpracované jak olomouc-
kou Státní vědeckou knihovnou (nyní Vědecká knihovna Olomouc), tak Moravským 
zemským archivem v Brně a či příslušnými Státními okresními archivy. 

Příprava 
Zpracování bibliografického soupisu by mělo začínat zejména u spolkových, 

školských a muzejních periodik archívním studiem. 
To bývá v mnoha případech značně obtížné, ale archiv potřebujeme pro identi-

fikaci redaktorů, osvětlení podmínek, za nichž byl tisk vydáván, změny vydavatele. 
Jsou to okolnosti, které zásadním způsobem vždy ovlivňovaly nejen obsah jednotli-
vých čísel, zařazování článků, zpráv o akcích, recenze literatury, zprávy o činnosti, 
ale také výši nákladu, počet vydaných čísel apod. 

Dalším krokem je kompletace vydaných čísel, ročníků, záznamy o zvláštních 
přílohách, zejména jubilejních, a místo, kde můžeme zpracovávaný titul najít. Zde 
bývá zejména na nepravidelně vydávaných tiskovin značný problém. Ne všechny 
dnes vědecké knihovny měly po celé 20. století, které nás nejvíce zajímá, právo 
povinného výtisku. Tak se stává, že katalogy knihoven, i těch největších, obsahují 
záznamy torzovité a není neobvyklé, že malonákladové periodikum je rozptýleno 
v několika fondech. Zde mohou dobrou službu poskytnout knihovny muzeí a archí-
vů v místě, kde byl časopis vydáván, popř. archiv vydavatele. Zejména konzultace 
s pracovníky místních archívů přináší často mimořádné výsledky. Výsledkem této 
části práce by měl být 
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Seznam excerpovaných ročníků a čísel 
U takového seznamu je výhodné, pokud zachytíme a můžeme doplnit také osob-

nost odpovědného redaktora či členů redakční rady. Důvodem je již naznačená 
zkušenost, že právě tyto osobnosti měly a mají podíl na vytváření obsahu, úrovni 
zpráv a rozsahu materiálových studií. 

Zpracování bibliografických záznamů 
Pracujeme-li v textovém editoru nebo Excelu, je postup obdobný. Textový edi-

tor neřadí abecedně vložené záznamy, tabulka programu Excel naopak tyto úkony 
zvládá automaticky. 

Vkládáme-li přímo do systému Clavius, který užívají institucionální knihovny, 
katalogizační lístek programu Články nás přímo navádí, jak postupovat. 

V obou případech začínáme u
Příjmení a jméno autora/autorů 
– zde nutno upozornit na doslovné znění. Často je křestní jméno uvedeno v textu 

zkráceně (Prasek, V.) a tento tvar respektujeme. Mnohdy jsme svědky chyb v sazbě, 
zkomoleného zápisu příjmení a jména. Tyto skutečnosti však vysvětlíme v poznám-
ce či anotaci.

Zkratky, šifry autora/autorů 
– bývají jimi uvedeny zprávy z jednotlivých lokalit, popisy událostí, zprávy 

o literatuře. Zde se uplatní zejména přípravné archívní studium, neboť řada zkratek 
odkazuje na redaktory, členy redakční rady nebo spolupracující regionální osobnosti. 
Při identifikaci často můžeme na autora usoudit podle obsahu samotného příspěvku. 
Vyluštěné zkratky (příjmení a jméno autora uvádíme v závorce) vřazujeme do abe-
cedního autorského seznamu na příslušné místo. 

Název stati, zprávy, sdělení, dotazu 
– uvádíme na další samostatný řádek v případě textového editoru, u Excelu pak 

do příslušného pole. Knihovní systém pracuje s titulem a podtitulem, jak označuje 
příslušná pole záznamu. 

Nutný je doslovný přepis včetně nesprávných koncovek, zejména u starších 
názvů se můžeme setkat s poněkud neobvyklými tvary slov a slovními spojeními, 
dnes už zastaralým způsobem používání s a z apod. 

Setkáváme se také se situací (zejména u dobových zpráv), že text nemá nadpis, 
ale začíná první větou sdělení. V takovém případě uvádíme první slova s tečkami 
na konci (První setkání kronikářů…). Záznam nekončíme tečkou. 

Bibliografický údaj
– na další samostatný řádek, nebo pole uvedeme plný název excerpovaného 

periodika, který doprovodíme rokem vydání, ročníkem, číslem (v případě, že není 
uplatněno průběžné stránkování ročníku, každé číslo v ročníku tak začíná stránkou 
1), rozsah stránek. Záznam nekončí tečkou.



JIŘINA VESELSKÁ
NÁRODOPISNÁ BIBLIOGRAFIE

9

V případě, že zpracovávaná bibliografie má povahu monografickou (soustřeďuje 
se pouze na jeden titul), můžeme k označení periodika místo názvu použít předem 
stanovenou zkratku (již dnes jsou některé užívány i v citacích Český lid: ČL, Ná-
rodopisný věstník českoslovanský: NVČs, Černá země: ČZ, Národopisná revue: 
NR apod.). 

Zařazujeme-li záznamy přímo do systému Clavius, nemůžeme zkratku použít 
a číselný údaj doplníme automatickým opakování názvu.

Odborné vyhodnocení obsahu textu
Je dalším z hlediska následného využití obsahu a sdělovaných informací nejdů-

ležitějším úkolem. Jeho zpracování je rozdílné dle povahy periodika, zpracovatel by 
měl přihlížet k charakteru textu, originálnosti při volbě tématu či způsobu zpraco-
vání, v úvahu by měla být brána také práce se zdrojovými dokumenty, aplikované 
metody, zasazení sledované problematiky do širšího kontextu, případně obecný 
přínos textu pro obor.

Anotace 
Je klasickým, dříve nejčastěji využívaným způsobem informování o obsahu. Je 

nutné, aby se autoři bibliografií soustředili zejména na záznam lokality či oblasti, 
které se text týká, převzali ho z textu nebo odvodili z obsahu místo, o kterém je 
pojednáno. Není-li z obsahu patrné, kterého území či místa se text týká, je dobře 
v anotaci uvést (např. „bez uvedení místa výskytu“, „obecně pojatá zpráva“ apod.). 
Dalším údajem v anotaci jsou biografické údaje osob, jichž se text týká (osobnosti 
vlastivědné práce, lidopisní pracovníci apod.), nejlépe můžeme-li doplnit osobní data 
či odkaz na biografické slovníky. 

Poslední částí anotace je pak tematická charakteristika a stylistický útvar. Tema-
tickou charakteristikou rozumíme popis té části lidové kultury, tradice, kterými se 
autor zabývá. Často jsou to velmi specifické otázky, zejména u srovnávacích textů 
sledujících určitý jev na rozsáhlém území. Pozornost je nutno věnovat také obsahu 
statí z příbuzných oborů, které do soupisu zařazujeme (nejčastěji demografická, his-
torická, uměleckohistorická, sociologická sdělení). Automaticky by měl být záznam 
doplněn o informaci o fotografickém a kresebném doprovodu (počet, téma). 

Stylistickou formu charakterizujeme zavedenými termíny – např. srovnávací 
studie, edice archívního pramene, krátká zpráva, recenze. V případě, že k textu jsou 
připojeny např. ukázky autentických textů, texty v dialektu, doplňující tabulky, 
grafy nebo mapy, vždy je uvedeme včetně rozsahu (např. „připojeno 14 vyprávění 
ze života v místním nářečí bez uvedení vypravěče“). Ve starších bibliografiích se 
jako anotace u kratších zpráv nebo referencí objevuje pouze slovo zpráva, které 
však neříká nic o tom, které lokality, osobnosti či události se obsah věnuje. To je 
z hlediska další využitelnosti nesprávné.
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Dalšímu hodnocení úrovně textu, fundovanosti autora, významu sdělení se vě-
nujeme pouze v případech výjimečných. Poznamenáme však, je-li z našeho pohledu 
metodika zpracování, použitá fakta a citace jiných textů diletantské nebo zjevně ne-
správné. Poznámku s bibliografickým odkazem vložíme také v případě, že příspěvek 
je součástí diskuse na stránkách titulu. 

Systém klíčových slov 
Pracují s ním všechny knihovnické bibliografie a soupisy zpracovávané elek-

tronicky. Je pohodlný pro vyhledávání, zejména v případě, že si ověřujeme, zda 
o námi hledaném tématu bylo již něco publikováno. Knihovní systémy vyhledávají 
ve všech polích záznamů, nemusíme proto do seznamu klíčových slov zařazovat 
jméno autora, podobně je-li v názvu uvedena lokalita nebo konkrétní osoba, které 
se text týká, nemusí být tento údaj mezi klíčová slova zařazen.

Knihovníci doporučují, aby počet klíčových slov nebyl bezbřehý, při volbě na-
bízí program již zařazená klíčová slova jako nabídku pro výběr. Zda zvolíme pro 
podobu složených klíčových slov tvar podstatné jméno – přídavné jméno nebo na-
opak, není důležité, volba by však měla být jednoznačná. U osobních jmen uvádíme 
vždy na prvním místě příjmení, doplněné jménem. 

U materiálů věnovaných lidové kultuře a tradici by bylo výhodné vycházet ze 
systematiky lidové kultury, která však nebyla dosud kodifikována, ač se o to mnozí 
autoři pokoušeli. Vodítkem by v některých případech mohly být jednotlivé soubory 
vřazené do Pojmosloví etnografických sbírek využívaného muzejními etnografy při 
katalogizaci. Úskalí toho je však skutečnost, že pojmosloví pracuje s jednotlivost-
mi (hmotné doklady), nikoliv s jevy, činnostmi a vztahy, které jsou tak důležité. 
Ještě složitější situace, kterou není možné řešit obecně, ale s ohledem na povahu 
zpracovávaného tisku, je u statí z příbuzných oborů, kde klíčová slova by měla cha-
rakterizovat obsah z hlediska etnografického studia (dialekt, sociologické výzkumy, 
historické události apod.). 

Výhodou knihovního systému je, že můžeme do záznamu přenést anotace pře-
vzaté z dříve klasicky zpracovaných bibliografií, které s nimi pracovaly. Pak anotaci 
zařadíme do pole Poznámka, které má neomezený rozsah. Do poznámky také mů-
žeme uvést počet a téma fotografií, map, grafů, kreseb. Což je mimořádně výhodné 
pro další využití statě. 

Uspořádání záznamů
Je důležité pouze u bibliografií zpracovaných v textových editorech, zejména 

ve WORDu. Zde řadíme záznamy v abecedním pořadí podle příjmení autora. 
Mezi plná znění příjmení a jména v autentické podobě vřazujeme tzv. vyluštěné 

zkratky. To je ty, jejichž autorství bylo identifikováno. 



JIŘINA VESELSKÁ
NÁRODOPISNÁ BIBLIOGRAFIE

11

Na závěr soupisu jsou vřazeny texty pod tzv. „nevyluštěnou zkratkou“ v abe-
cedním pořadí a naposledy záznamy, jejichž autora neznáme. Ty se řadí abecedně 
podle prvního slova názvu. 

V poslední době zejména díky vlivu elektronicky zpracovaných soupisů jsou 
i nevyluštěné zkratky řazeny mezi identifikované záznamy. Pak na konci jsou uvá-
děny pouze statě bez autorů.

Číslování záznamů 
Každý bibliografický záznam v soupisu pořízený v textovém editoru můžeme 

v této fázi práce průběžně očíslovat. Způsob, kam bude číslo zařazeno, zda nad první 
řádek záznamu, nebo na pravý okraj prvního (autorského) řádku, je ponechán na vůli 
zpracovatele. Musí však být jednotný pro celou bibliografii. 

Rejstříky
S vytvářením rejstříků musíme počítat u tištěných bibliografií a bibliografií mul-

tioborových. Rejstříky v tomto případě jsou nevyhnutelné. Využití bibliografie bez 
nich by bylo nepraktické a soupis by nabídl pouze listování v abecedně seřazených 
seznamech. Je výhodné, když můžeme zpracovat rejstříků několik vždy s odkazem 
na číslo bibliografického záznamu. 

Ve všech případech bychom měli počítat s rejstříkem místním, personálním, 
tematickým. V některých bibliografiích najdeme i rejstřík autorský, který zahrnuje 
i autory recenzovaných titulů. 

U bibliografií zpracovaných v knihovnických programech nahrazují rejstříky 
klíčová slova, která, jak již bylo uvedeno, napomáhají zjištění informací o obsahu 
dosud zařazených publikací a statí.

Možnosti publikování
Jsou v současné době poměrně malé. Určitým řešením jsou bibliografické přílohy 

vydávaných odborných periodik, v lepším případě samostatně publikované tituly, 
které mohou zahrnovat i několik původně samostatných souborů. 

Řešením je také zařazení do bibliografie článků s národopisnou tematikou umís-
těnou na webových stránkách České národopisné společnosti.
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Ukázka zpracování 

I. Studie

Mencl, Václav: Lidové umění výtvarné
NVČ 22, 1929, s. 112–142, 26 foto a kreseb
Vlastnosti lidového umění – smysl pro ornament, doklady malby na dřevě v inte-

riérech kostelů – pažení kostelních lavic, kruchty (Slovensko). Primitivnost a expre-
sivita. Tendence „zplošťovací“ a linearizační“. Závislost lidové malby na malbách 
slohových. Lidová architektura a její konstrukční a výzdobné prvky. Problematika 
ochrany památek lidové kultury. Teorie výtvarného umění. Závěr: lidové umění je 
přepisem umění slohového. 

Střední Slovensko, Orava, Východní Slovensko, okolí Volyně
Klíčová slova pro bibliografickou databázi CLAVIUS:
Stavby sakrální * rolnické usedlosti * interiéry kostelů * lidové umění výtvarné 

* malba na dřevě * stavební prvky * ochrana památek * Slovensko * Volyně okolí 
* dokumentace kresebná * dokumentace fotografická 

V případě možnosti širší anotace nebo volby klíčových slov možno doplnit o vy-
jmenování lokalit, v nichž byla pořízena dokumentace doplňující text. 
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II. Zprávy z terénu

Nauman, Jaroslav: Milíř na Černokostelecku
NVČ 2, 1907, s. 234–236
Popis dosud živého pálení dřevěného uhlí. Zvánovice, Voděrady a okolí Uhlíř-

ských Janovic
Klíčová slova pro bibliografickou databázi CLAVIUS:
Terénní výzkum * dokumentace popisná * zpracování dřeva * Zvánovice * 

Voděrady * Uhlířské Janovice okolí
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III. Recenze výstavy

Nesvadbíková, Anna: Výstavka krajek a národních výšivek v Brně
NVČ 1, 1906, s. 8–11
Podrobný popis výstavy paličkovaných a vyšívaných krojových a oděvních součás-

tek. Prezentaci paličkovaných prací podomáckých dělnic připravila M. Klumpárová. 
Prezentace činnosti podomáckých dělnic. Podíl Spolku Vesna na přípravě. 

Klíčová slova pro bibliografickou databázi CLAVIUS:
Výšivky lidové * krajky paličkované * výšivky svérázové * výstavy národopisné 

*Spolek Vesna * Klumpárová M. * podomácká práce 
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IV. Recenze publikace

Mapa górnego Ślaska z uwzglednieniem stosónkow językowych, granic powia-
towych, kolei źelaznych. Opracowal Kś. Józef Gregor, 1904

Rec.: J. Polívka 
NVČ 1, 1906, s. 13
Recenze s mnoha výhradami k obsahu
Klíčová slova pro bibliografickou databázi CLAVIUS:
Polívka Jiří * recenze literatury * publicistika polská * mapy
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