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Progra1'D časopisu spolku českých právní-ků 
"Všehrd'6 přijat na ntintořádné valné hro

ntadě tO. října 1919. 

1. (: asopis S te \J1azývá: 

" Všehrd " , list spolku! českých prá,vlllÍklt " Všehrd" \' Praz.e. 

1. Vychází lOkráte leto roka ve lhůtách mlěsítČ'ních, v·e form átu oktáHI 
16 stran (arch). O prázdninách 'časdpis nevy cházÍ. Komhin ace čísel 

' (d,\oj-řísla, trojčítsla) }est 'přípustna. 

3. Maj it 'e lem ,a v}' d a vat e. I·.e: m 'jeho . jest Spolek . č ~ skýc.h 
prhníkú "Vš-ehrd" \' PraZie. . 

4. jteho valná hromada j.akožto nejvyš'ŠtÍ orgán spolku má l);rávo list 
k-d}'koli\' zasta"iti a :JiSné:sti na j leh'o novém vydávání. 

5. Ú k o I ·e m listu jest: 

a) poďporo"ati IcJ,enstvo· "e všech snahách prá'1o"e-deckých, státo-
Y ~'d~c'kých i sta,'o\"ských 'OtázkáC'h; 

b) lidržo\'ati míezi Icl/e'ny yzájtemné. .styky a je uhľž'Ovati, 

6. O b s ah :e m I i s t li 'huďtež: 

a) odhorné 'člinky 'právní, .státov:ědecké i stavovské; 
lb') obbré /překJady <Článku a výňatků z literatur ci:wjazyčných 

týkajících se vrěd právních, státní i ot~zek stavoyských; . 
c) ritiky lřterárnich Iprací Ip rrávních a .státov,ědecký.ch; 

.d) r-eferáty (z'prá,'y) ze \'Š,ech tOh'.orů věd Iprávn-ích', státních i otátek 
stay-ovskýchl ; 

.e) zprá\'y ' 0 spolktQ\'é. ónnosti zvláště výhorů a spolkových 'ko 
núsJ a to:ďho r ú ; 

f) r,edakční z práv}, 

7. Ú k ;o 1 i O h 's a h I i iS t ll, Ip o z měi 11 o vat j " nezása.dnÍch otái
k.áeh má fprá,,'o výbr.x,. v zásad.flIÍch , 'alná hrom.ada. O tom, zda ,s:e 
j~rd;n.::í tO otázl\ll zásadní či nikoli\' roz'hrod,uje . konečně' pro sp,rávní ľo l( 

s tarosta. 

S. Výboru řá,d:ně HoJ.enému J)áltež,í jmenovati hla v n Í hor e d a k
to ·ra (zo.d!po\'wn:éh-o) 'a r:edak rčn~ ra .d /Ul, z níž u:stail10ví též jeho 
zá·stupce. Redak!čn'Í ,rada !Uhoří se jako klO·mi5.re ,pndle analogie §§ 41., 
42. stan·o\', funkce Jejich 'členů trvajcÍ :otd' řádin; é: valné hromady ' d:o 
pň{ští, 

9. R le d a k čni ,r a d a 'po\',ěňena jest plnou mocí V říz·ení časopisu. 
Ut\' oři si ,sbor slpolupra·oovnikiů. Sl~ol.upraco\'TIíkemse stává každý,' kde' 
se' přihljsí a j,est ' prřijat redakční radou. 

10. Ú k 'o l ,e m ·· 'r ·e.cl a k t( ln ,Í . rad y jest d!Ostáti úkolu ' ca3-OIpi5U, 
V \oifázkácb finaocntÍch čatsop1sU má Ipto·raclnÍ vortum. Sch\r?Jovati je pří-

shrší výboru. -

ll. Pře.rl jJ I a t n ,é na lčaso,p:ris IpŤiPIOČlítává s.e činným ·členům k roč

n~mJI, č~en:skťm.u 'pNspěv'ku. GelkoV'ou .sumu sch\ra1/Ltje val'ná hrom.ada. 
(§ (J. ,čÍs. 4. stanov.) 
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12. P ,O zaplace ,nú c ,elkov ,é 1částky ~p'řediplatn.ého a příSp'ě.vl-:l) 

má každý ~čllen 'právo I()deb~rati Ča5lOip1is. P1odmlJ.1nky dodání určí re ::hí4{'6'ii 
.r ada. 

13. Z a p ř 'e divl Í a. t n ,é sta'novené 'f,edakčn:Í -radou a schvál'eríé vf
klorem jest mJožno Oid,é'búati 'časopis každlému:. 

Českoslov. státní ústav bibliografický'. , 

Podle ' usnesení minist. rady má býti zřízen ' Českoslovens.ký 
státní ústav bibliografický. Jak oznamuje "Česká Osvěta", ústav 
má v dohledné době zahájiti činnost a "Osvětový Svaz" se· usnesl 
věnovati mu celý inventář svého bibliografického ústavu. Pot.ře'ba 
knihopisného ústavu stala se nyní naléhavou tak, že bude jist-ě 
usnesení ministerské rady vítáno. Jest ovšem otázka, na jakem 
podkladě bude jeho katalog založen a jaká bude přijata s.ousta,va. 
Systém desetinného třídění zavedený ve světovém ústavě bibl+o
grafickém v Bruselu, má velikou přednost svou světovostí; na, zá
Rladě jeho lze prováděti výměnu se všemi ústavy knihopisnýrnL 
~le má též obrovskou vadu, jelikož jest pracován úplně nevědecky. 
Pokud se týče věd právních a státních jest jeho oddíl (3. třída) 
nazvaný' "vědy společenské" utříděn jednak proti veškerým systé
mům právním, jednak nevyhovuj'e tím, ~e není sdělán pro pom.ě1y 
práv evropského kontinentu. To jest ovšem p-odstatná vaďa. tfž 
však seslabuje okolnost, že se systémem nepřicház.í badatel do styky 
a třídění tím se stává interní záležitostí ústavu. Ale jest otázka" 
nemá-Ii býti zvolen systém kombinovaný} jenž by zachováním ně
kolika původních prvních indexů (dvou, tří číslic) umožnil světový 
styk a vzájemnou výměnu a indexy dalšími vyhověl všem potřebám 

. prostředí a vědy. Podle zkušeností z bibliografického kata1ogu, 
spolku "Všehrd" osvědčil se tento kompromisní systém při prá~j 
na právnické bibliografii české velmi dobře: dvě prvé cifry byl:y 

. ~achovány podle desetinné soustavy, k nim připojeny jednak cifelrne 
íednak heslem indexy další na př.: 3434 lichva, což značí: v-ě'dy 

' společenské - právo - trestní - systematika - lichva, v kt~:
réžto signatuře prvé cifry 34 přejaty z desetinné soustavy. Tělko 
0Všem říci, zda zavedení systému kombinovaného bylo by výhgdno 
) při obecném katalogu. Ca·. 

Universitní knihovna v Záhřebě. 
I 

. SrovnámeJi naši luniver~itní knihovnu .s. \'·eř.ejnými kniho\'nami ~,e4~ú 

jiných, má;rn.te v'šlehni určitý tra'pný · dlojiem.~ Že 11aŠe knrhovlla S'e 'S tai,r.e 
. '. z,~otna le v r 'O ps k 10 Ui . k II r i o 's j, t ,Ol ll, ,a. že k , 'ná,tn b1rclpll JJřijUdr~t1 

. knihovníci' cizích států, aby .s'e tpfe5V\~dlčili, j·ak' nejhůř,e Inúž:e hýt! _ \': ~

fiejná. knihovna zaříz,ena. A ·ta k!iún.ovna· je y hlav~níl11 m~tě ~tif-::f.. 
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