
BOHUSLAV KOUTNÍK: 

NAŠE BIBLIOGRAFIE A PROPAGANDA. 
I. 

~ 

Uko~em české~ bibliografick~ práce jest o~atři~i bi~liografii~ národn~, t. j. ~so~pis ~,e~kerého(> p~~em-
mctví -českeho nebo ha ceskoslovenskem uzeml vydaneho nebo o nas JednaJlclho. Dulezltost 

takovéhoto soupisu nepotřebuje zajisté zvláštního odůvodnění. Stačí si toliko znovu připomenouti, kolik 
práce to dodnes dá jednotlivci, aby si opatřil jen názvy českých knih jednajících o určité otázce, ať již 
toho potřebuje ke svým účelům vědecký pracovník, ať úřední referent, ať novinář k rychlému poučení, 

. ať pracovník lidovýchovný, ať knihovník k informaci o knihách, jimiž by doplnil knihovnu, kterou 
spravuje. Stále se opakuje, že jednotlivý vědecký pracovn~k si sám sbírá a sestavuje seznamy české 
literatury svého oboru, že jeho soupisy s ním zanikají a že každý znovu a znovu podniká tutéž práci 
jako jeho předchůdcové, ba i současní pracovníci v témž oboru. To jsou ohromné ztráty národní energie, 
dvojnásob citelné u malého národa, který musí svou energii zužitkovati co nejhospodárněji a nejše
trněji. Jest smutným faktem, že v mnohých vědeckých oborech, pěstovaných na universitě jest nej
těžším úkolem, při písemné práci seminární nebo ke státním zkouškám nikoli vlastní zpracování dané 
otázky, nýbrž sebrání příslušné literatury. 

To, co posud u nás bylo vykonáno, naprosto nedostačuje, ač naše literatura bibliografická ob
sahuje i některá díla vynikající. Jejich řadu zahajuje Jungmann svou slavnou Historií literatury české, 
jež obsahuje seznamy literatury české od nejstarší doby až do r. 1846 s rozdělením na období a v každém 
období podle oborů, s rejstříky auktorským a titulovým. Léta 1774-1864 zpracoval Doucha v Kniho
pisném slovníku, léta 1825-37 Michl, léta 1865-68 nezpracována vůbec, rok 1869 zpracoval F. A. 
Urbánek, léta 1869-76 zahrnuje Urbánku'Y Věstník bibliografický, léta 1877-81 Slovanský katalog 
bibliografický, léta 1880-83 Urbánku'Y Věstník, léta 1884-8 jsou opět nezpracována, léta 1889-1903 
obsahuje Český katalog bibliografický, léta 1902-11 Tobolko'Ya Česká bibliografie, léta 1912-13 jsou 
zase nezpracována, pro léta 1889-1914 jest neúplný obchodní seznam Schmittův, od r. 1914 se po
číná lístkový Český katalog Jbibliografický. Máme tedy tři mezery, ohsahující úhrnem 12 let. Vedle 
těchto soupisů obecných jsou ovšem ještě práce z jednotlivých oborů, avšak podle odhadů]. L. Ži'Yného 
zůstává více než polovina hlavních oborů vědeckých nezpracována. Jest tedy první vadou, že jest naše 
bibliografická práce neúplná a ž~ stojíme daleko za úplnou bibliografií nejen velkých literatur, jako 
je americká, anglická, francouzská a německá, ale i za belgickou,' dánskou, finskou, nizozemskou, nor
skou, portugalskou, rumunskou, italskou: španělskou i uherskou. Z neslovanských literatur evropských 
toliko řecká, švédská a turecká nemají ještě úplné bibliografie a i mezi Slovany nás předčí Rusové 
a Poláci. 

Avšak nejen že naše bibliografie není úplná co se týče ob~obí nebo oborů vědeckých, nýbrž také 
to, co bylo zpracováno, není bez těžkých vad. I tyto zpracované části nejsou především úplné, jak o tom 
svědčí množství dodatků po různu uveřejňovaných. Mimo to chybí skoro úplně soupisy věcí otiště
ných v časopisech, ač si jich všímal již Jungmann, a přece zejména z české práce vědecké jest veliká 
část uložena v časopisech. Dále jsou naše bibliografické práce většinou nedokonalé po stránce odborné, 
záznamy jsou často neúplné, nepřesné, velmi často jsou jednotlivá data vzata prostě v té podobě, v jaké 
byla v té které publikaci nalezena, bez přezkoušení a přesného zjištění na př. i jména auktorova. Ko
nečně často chybějí nutné rejstříky auktorské i věcné, takže je rychlá orientace velmi obtížná, ba často 
téměř nemožná. Že tento úsudek není upřílišněn'ý, to by dosvědčily výroky celé řady našich vědec
kých pracovníků. Pro příklad alespoň posudek Jos. Krále, který dobře poinal všecky obtíže toho druhu, 
když pracoval »0 prosodii české«. Praví tam v § 39.: » Vůbec není v této věci« - totiž sebrání látky-

, »úplnost ani možná. Naše bibliografické pomůcky (i Jungmann a často i Doucha) jsou leckdy nespo-
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lehlivé a nesprávné, neobsahujíce titulů leckterých knih, tehdy vyšlých, jak jsem se několikráte pře
svědčil a majíce někdy i chronologická data chybná. Nelze se na přÍklad z nich někdy ani dověděti, 
kdy který časopis zašel (a po r. 1848 jich zacházelo mnoho), takže někdy nebylo lze ani určiti, zda-li 
exemplář jich, který mi byl po ruce, je úplný, či není «. Jest tedy úkolem české bibliografie národní 
provésti na podkladě dosavadních záznamů jejich revisi, doplnění, přetřídění a sloučení v jeden úplný 
soupis. 

Jak provésti tuto obrovskou 'úlohu? Pokud šlo o menší rozsah látky, pracovali díla bibliografická 
jednotlivci, často sdružení s přáteli, jako Jungmann. Ovšem se ' často stalo, že po smrti tvůrcově dílo 
nenašlo pokračovatele. Později bývají podnikateli bibliografických prací společnosti a spolky, buď učené, 
zabývající se zejména speciální bibliografií určitého obol2ll vědního, nebo korporace nakladatelské, sle
dující při tom hlavně cíle praktické, obchodní. U nás se ovšem neujaly bibliografické práce ani učené 
společnosti, ježto nikdy nevládly dostatečnými hmotnými prostředky, ani nakladatelé, kteřÍ jsou u nás 
bohužel častěji jen kramáři, jdoucími jen za bezprostředně přítomným ziskem, docilovaným často tím, 
ze se počítá s nižšími a nejnižšími zálibami čtenářů, než aby byli obchodníky s širokým rozhledem, 
~teří by si byli vědomi toho, že konsum knih může rovnoměrně stoupati jen se stoupáním kulturní 
úrovně obecenstva. Jest zajímavé, že první spolek, který se u nás odvážil vydávati roční bibliografii, 
byl nikoli spolek nakladatelů, nýbrž spolek knihkupeckých účetních !~:~ Když však ani jeho síly na to 
nestačily, zvláště když se principalita chovala k jejich podnikání velmi netečně, uvázla zase naše biblio
grafie a byla zase odkázána na práci jednotlivců. Posléze se ujal věci Osvětový Svaz a zřídil Ceský bi
bliografický ústav, který zahájil činnost 1. listopadu 1917 za řízení L.J. Žiyného.Avšak ani Osvětovému 
Svazu nebylo možno ústav náležitě dotovati a vybaviti a proto byl záhy po převratu převzat státem, 
o čěmž rozhodla ministerská rada dne 27. března 1919. Směrnice činnosti ústavu byly určeny ve sta
novách vydaných ministerstvem školství ve výnosu ze dne 19. zářÍ 1919 č. 31.794 /3448. 

Zatím však změnou politických poměrů stal se naléhavějším ještě druhý úkol české bibliografie, 
který do té doby byl pro nepřekonatelné přepážky hmotné ponecháván úplně stranou, nyní však mohl 
býti uskutečňován z prostředků státu, v jehož zájmu to jest v nejvyšší míře: jest to úkol propagační, 
jest to ražení cesty naší literatuře na světové forum. Prostředkem k tomu jest součinnost s . Meziná
rodním ústavem bibliografickým v Bruselu. Tento ústav (srov. o něm publikace Živného, zej. Nové 
poslání knihoven a ústavy informační, Praha 1923) si vytkl cíl obdobný tomu, jaký jsme na počátku 
uvedli pro českou bibliografii, ale s rozsahem všesvětovým, totiž provésti soupis veškerých tištěných 
prací na celém světě od vynalezení knihtisku. Úkol se zdál s počátku nemožností, ale v poslední době 
překročeno bylo v počtu záznamů již obrovské číslo 131/4 milionu.~:~~:~ Význam ústavu stoupající při
rozeně s rozsahem soupisů došel skvělého uznání zvláště v poválečné době, když nabyly nového roz
machu snahy o mezinárodní součinnost ve všech oborech. Při Lize národů byla ustanovena komise 
pro mezinárodní intelektuální práci, jež si opět zřídila subkomisi bibliografickou. A tato subkomise 
konajíc svůj pracovní sjezd v Bruselu v březnu 1923 se usnesla doporučiti, aby byl Mezinárodní ústav 
bibliografický zvolen za centrální dep6t universálního abecedního katalogu jmenného všech literatur. 
Přirozeno jest V · zájmu každého malého národa, aby ' byla jeho literatura v tomto ústavu zastoupena, 
zejména když ústav při poskytování informací sděluje literaturu o určitém předmětu, otázce, takže 
tazateli přijde do rukou vše, co bylo o té které věci napsáno i v těch literaturách, o něž by jinak pro 
ně samé zájmu neměl, pokud ovšem jsou v ústavu zastoupeny. Důležitost toho pociťují u nás zvláště 
kruhy technické. Prof. lož. Vlad. List napsal: »Zde v PařÍži pociťujeme všichni, zejména technikové, 
že jsme posud neměli skoro žádných styků se světem, že nás Němci hermeticky od světa oddělovali 
a že musíme nyní plánovitě a energicky ven. Jedním prostředkem k tomu by m~hl býti Ústav me-

/ 

':< Viz zejména K. Nosovského: Knihopisná nauka a vývoj knihkupectví československého, Praha 1927, strana 
248-249. 

':,':< Podle publikace ústavu »La classifi.cation décimale«, Bruxelles 1927, st~ana 4. 
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zinárodní bibliografie.«~:~ Podobně se vyslovil erof. K. Špaček v anketě Masarykovy Akademie prácé~~:~ 
a tak soudí i kruhy usilující o vybudování Ustřední technické knihovny a čítárny v Praze. Jest tedy 
i pro nás naléhavou nutností, abychom v · Bruselu byli zastoupeni, a mělo býti úkolem našeho, Biblio

grafického ústavu, aby to prováděl. 
II. 

Přejděme nyní od úkolů a požadavků ke skutečnosti a prihlé4něme k výsledkům činnosti Bi

bliografického ústavu. 
Veřejnosti jsou přÍstupny dvě výroční zprávy ústavu za r. 1922 a 1923, otištěné v »Bibliogra

fickém katalogu« r. 1923 a 1924. Podle nich měl ústav vedle svého ředitele toliko ještě jednoho stálého 
úředníka, tehdy v X. hodnostní třídě, a několik výpomocných sil písařských; nejvýše 4. Kromě toho 
byl mu přidělován jeden konceptní úředník universitní knihovny.~:~~:~~:~ Práce ústavu záležely jednak ve 
sbírání záznamů o knihách, jednak v činnosti publikační. Hned s počátku měl ústav asi 5-6 tisíc 
záznamů ti~těných na lístkách. Byla to lístková publikace »Český katalog bibliografický«, založený 
r. 1914 od J. Máje a K. Nosovskéhot· a pos~oupený v prosinci 1917 Bibliografickému ústavu zříze
nému Svazem osvětovým, který jej dále vydával až do polovice r. 1918. Od r. 1922 do konce ,r. 1924 
rozmnožována tato tištěná sbírka lístkovými otisky záznamů ze sešitového katalogu (viz o něm níže). 
Dosáhla r. 1922 celkem 16.800 záznamů. Dále měl ústav rukopisné lístkové záznamy knih vyšlých 
od r. 1918 seřazené odděleně za každý rok, jež čítaly r. 1921 15.786 záznamů, r. 1922 28.937 záznamů 
a r. 1923 již 47.643 záznamy. Tím byla zajistěna evidence literatury od r. 1914 nepřetržitě. Pro dobu 
starší, pro 19. století a první léta stol. dvacátého, se materiál připravoval. Byly získány záznamy ruko
pisné, začalo se s rozstřihováním a nalepováním záznamů starších děl bibliografických a knihkupeckých 
seznamů; zvláště těchto seznamů získáno značné množstvÍ. Lístky srovnávány v generální katalog české 
literatury - opakujeme: s vyloučením literatury od r~ 1914, zachycené ve sbírkách jmenovaných dříve-, 
který čítalr. 1920 7.326 záznamů, r. 1922 11.241 z. ar. 1923 již 23.319 z. Toho roku překročil počet 
zázna.mů ústavu z české literatury číslo 70 tisíc: Vedle tohoto shromažďování národní bibliografie, 
chystal se ústav k soustavnému vybudování sbírek sloužících k informacím o literatuře cizÍ. Jako základ 
tohoto oddělení získal Lad. J. Živný pomocí svých osobních styků s knihovnickým světem americkým 
pravidelné dodávání tištěného lístkového katalogu Kongresní knihovny ve Washingtoně, ústřední státní 
knihovny Spojených států. Záznamy tištěné ve sloupcích byly zde rozřezávány v lístky a seřazovány. 
R. 1923 bylo jich již 87.237 a poskytovaly neocenitelné informace nejen o současné literární tvorbě 
na území Spojených států, ale i o velikém počtu jiných děl zakoupených nebo věnovaných do Kon
gresní knihovny. Ústav si založiÍ informační oddělení, jež zjišťovalo knihkupcům údaje o knihách ne
přesně a neúplně označených za poplatek, jehož výnos kolísal v letech 1921-1924 mezi 2100-2600 Kč. 
Vedle toho vypracoval ústav řadu soupisů literatury určitým způsobem vymezené pro různé instituce 
veřejné a úřední. Sbíral též odbornou literaturu bibliografickou a měl r. 1922 knihovnu o 1335 sv. 

Co se týče činnosti publikační, vydal ústav Bibliografický katalog časopisectva republiky Česko- I 

slovenské za r. 1920 obsahující 2.423 názvů časopisů. V r. 1922 začal vydávati Bibliografický katalog 
knih, map a hudebnin, v Československé republice vycházejících. Katalog vychází týdně v sešitech 
o 16 str. a splňuje konečně základní požadavek zaznamenání tiskem vší vycházející literatury. 

Na skrovný počet zaměstnaných sil jest výkonnost ústavu zajisté velmi značná a zasluhuje si 
plného uznání. Uvážíme-li však velikost úkolů, jež jsme výše stanovili, nemůžeme si zapříti, že jest 
jejich provedení za dnešních poměrů naprosto nedosažitelné. Uvažme jen, že mimo časopisy vyšlo 

* V »Národě«, r. III., 1919, s. 199. v čl. »Mezinárodní bibliografie«. 
*~, Viz B. Mansfeld: Technická literatura a knihovnictví v republice československé, Praha 1922, s. 11. nsl. 

~":,* V r. 1920-1921 na př. pisatel této stati. 
t Viz cit. dílo K. Noso'J/ského ,»Nauka knihopisná« strana 433. 
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v létech 1920-22 ročně u nás průměrně 5-6.000 publikací, že tedy již záznamy . za tato 3 léta čítají 
jistě hodně přes 15.000, tedy více než čtvrtinu veškerých českých záznamů ústavu! Splnění úkolu 
zaznamenati celé české písemnictví jest tedy pořád v nedozírné dálce. Tím méně pak bylo splněno 
z druhého úkolu, z propagandy české literatury prostřednictvím Mezinárodního ústavu bibliografic
kého v Bruselu. 

Nepřekonatelné překážky ležely již v samé organisaci ústavu. V § 4. výše jmenovaných stanov 
se vymezuje post~p práce ústavu takto: »Své úkoly vypočtěné v § 2. bude ústav bibliografický plniti 
v dohodě s veřejnou a universitní knihovnou a s její podporou. Knihovna universitní bude dodávati 
opisy titulů všech spisů do knihovny docházejících, jež podle § 2. mají býti bibliograficky zpracovány, 
a to spisy pofízené přesně podle pravidel, jež stanovena budou pro katalogisaci vědeckých knihoven 
našeho státu, jak nominální tak i heslovou a soustavnou. U spisů vědeckých a poučných připojí 
knihovna francouzský překlad titulů. Další bibliografické zpracování a úpravu látky knihovnou do
dané, jakož i eventuální zjednodušení dodané katalogisace heslové i soustavné pro publikace BibI. 
ústavu obstará ústav samostatně. Knihovna jest povinna umožňovati úředníkům ústavu bibI. užívání 
potřebných spisů, i když mu dodala opis jejich titulů, a to v místnostech knihovny. O půjčování knih 
do místnosti Ústavu bibI. rozhoduje správa knihovny, jíž se ukládá, aby · činnost ústavu toho podpo
rovala co nejochotněji. BibI. zpracování látky časopisecké provádí zpravidla v místnostech knihovny 
Ústav bibliografický, jemuž za tím účelem, pokud by ředitel sám nemohl práci tuto zastati, přidělí se 
podle potřeby vědecky vzdělaný úředník nebo úředníci z universitní knihovny způsobem svrchu na
značeným. « 

Již v tomto ustanovení se jeví spor dvou zásadních stanovisk, s nichž možno vypracovati českou 
bibliografii. První možný způsob byl by ten, že by se záznamy prováděly podle pravidel katalogisace 
prováděné v knihovnách, tedy asi na ten způsob, který representují berlínské Titeldrucke. Německá 
státní ústřední knihovna v Berlíně tiskne totiž na lístkách své záznamy pro svůj abecední katalog 
pořízené a dodává je ostatním knihovnám. Tento způsob by měl tu výhodu, že by takto provedených 
tištěných lístků mohla užívati každá naše knihovna nejen pro informaci, ale i jako náhrady nebo ke 
kontrole svých katalogisačních lístků, čímŽ by se nesporně ušetřilo mnoho práce. Na ten způsob po
mýšlí uvedený paragraf stanov, když mluví o opisech titulů knih pofízených přesně podle pravidel, 
jež stanovena budou pro katalogisaci vědeckých knihoven našeho státu.~:~ Tento způsob má však jednu 
ohromnou nevýhodu, že totiž lístků v této podobě nemůže užívati Mezinárodní bibI. ústav bruselský, 
který má pravidla pro podobu záznamu i pro věcné třídění zcela jiná, a že tedy takto upravené lístky 
nejsou nám nic platné pro propagandu naší literatury na světovém poli, ačkoli na ni tentýž paragrat 
stanov pomýšlí, když chce míti francouzský Překlad titulů. (Ovšem toto opatřování francouzských pře-
kladů titulů nevešlo nikdy v činnost.) . 

Nezbývá tedy než druhý způsob pofízení naší národní bibliografie beroucí ohledy na naše za
stoupení v bruselském Mezinárodním ústavu bibliografickém, totiž říditi se přesně katalogisačními / 
pravidly tohoto ústavu. Náš katalog bibliografický se skutečně fídil podle nich alespoň co s~ týče podoby 
záznamu o knize, nikoli však podle třídění. Ovšem se bibliografický záznam lišil od běžného našeho 
záznamu knihovnického, neboť naše pravidla jsou jiná jsouce založena na pravidlech pruských, ale 
nevýhoda z toho vyplývající byla silně zmírněna tím, že bibliografický záznam o knize jest daleko po
drobnější, takže vždy se dá z něho odvoditi popis biblioteční, ale nikoli ?bráceně. Při tom tato biblio
grafie zajišťovala stejně úplný přehled o naši literatuře a svou podrobností poskytovala interesentu ještě 
zevrubnějších informací, než by mohla poskytnouti bibliografie typu prvého. Nad to by záznamy po
řizované přesně podle bruselských pravidel popisu a tfídění mohly býti pfímo zařazovány do lístko-

':< Třeba ovšem poznamenati; že tato pravidla sestavená prací ředitele pražské universitní knihovny vl. rady 
?r. J. Boreckého, byla schválena a vyšla teprve r. 1925, skoro šest let po vydání stanov Bibliografického ústavu. 
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vého katalogu Mezinárodního bibliografického ústavu a byly by' neocenitelným nástrojem propagačním. 
Kamenem úrazu; o který se rozbilo zařadění naší literatury do bruselského katalogu, byla soustava 

roztřídění záznamů podle předmětů do jednotlivých oborů vědních, jíž užívá Mezinárodní ústav biblio
grafický, t. zv. třídění decimální. Není zde možno vykládati o tom třídění obšírněji (viz o tom publi
kace L. J. Živného), ale pro informaci byť jakkoli kusou možno naznačiti jeho podstatu jen několika 
slovy. Desetinné třÍdění rozdělujíc celou látku literární produkce na deset skupin a roztřiďujíc je i na další 
pododdělení opět vždy po desíti označuje obsah knihy desetinnými čísly užívajíc k speciálnějšímu ozna
čení dalšího desetinného místa, takže jest možno číslem označiti obsah knihy až do velikých podrob
ností. Seřadí-li se lístkové záznamy těmito čísly označené podle těchto čísel, sejde se automaticky 
pohromadě literatur~ v tom kterém oboru. Podle těchto čísel, třídníků, je možno poznati obsah knihy, 
i když vůbec neznáme jazyka, v němž jest kniha napsána. To má ohromný význam právě pro ústav 
mezinárodní, v němž nebude nikdy možno žádati stav úřednictva zahrnující odborníky ve všech lite
rárních jazycích světa, i malých národů. Toto třídění, jehož první základ vypracoval Američan Melvil 
Dewey a které bylo propracováno a zmodernisováno za účasti dvou set učenců a Vědeckých odborníků, 
nenalezlo u nás milosti a tak přišla do stanov 'ústavu věta: . »TřÍdění desetinného pro jeho nevědeckost 
a nepraktičnost nebude se tižívati«. Tento úsudek, který by připadal dosti zábavným, kdyby nebyl 
měl za následek tak dalekosáhlé škody pro propagandu naší literatury na poli světovém, může býti 
arci jen smutným dokladem pro vědeckost a praktičnost svého původce. Chceme-li sledovati s naší 
bibliografickou prací cíle propagační, pak jest užití pravidel bruselského ústavu pro popis a zejména 
třídění conditio sine qua non. Buď chceme býti zastoupeni v bruselském katalogu a pak musíme při
pustiti pro náš Bibliografický ústav decimální třídění, nebo toto třídění odmítáme, ale pak tam za
stoupeni nebudeme. Významný jest tady příklad Maďarů, jejichž literatura jest v Bruselu zastoupena 
skvěle jen proto, že maďarská knihovna budapešťská, která tam záznamy za~ílá, desetinného třídění 
užívá, a tak mají Maďaři před námi veliký náskok, ač jistě naše literatura jest významnější. 

Když se konal začátkem července roku 1923 v Praze první celostátní sjezd československých 
knihovníků, zabýval se také stavem české bibliografie a CsI. bibliografického ústavu. V referátu před
neseném auktorem této stati byly vedle závad výše vytčených uvedeny jestě tyto okolnosti, jež bránily 
tomu, aby se činnost ústavu setkala s úspěchem: 

»Jestliže však má ústav prováděti katalogisaci samostatně, pak musí býti také jeho přÍstup k vy
cházející literatuře upraven jinak, než posud. Má-li týdenní bibliografický Přehled · obsahovati právě 
vycházející literaturu v době co nejkratší po jejím vyjití, pak m.usí Bibliografický ústav dostati povinně 
zdarma po výtisku všech věcí vycházejících na území republiky. Ovšem Bibliografický ústav nemůže 
naprosto prováděti knihovnické ukládání této literatury a proto musí býti ve spojení s knihovnou,' 
které by tyto povinné výtisky dale odevzdával. Která knihovna to má býti, jest pro věc samu skoro 
lhostejno, nanejvýš ta okolnost, že příchod těchto publikací do té knihovny by se zdržoval o . dobu, 
byť jakkoli krátkou, potřebnou k bibliografickému zpracování, mluvila by spíše pro to, aby to nebyla 
knihovna s velikou agendou výpůjčn'í, jako jest právě veřejná a universitní knihovna pražská, nýbrž 
spíše knihovna ,s cílem konservačním, mající za účel více uchování této literatury, jako jest tomu při 
knihovně musejní, kterou také navrhovala pro tento účel poslední předloha tiskového zákona. 

Takto organisovaný ústav musí míti dále daleko větší personál než dosud. Každý, kdo má jen 
trochu představy o tom, co to je katalogisace, musí poznati, že 3 úředníci se 4 silami výpomocnými 
naprosto nestačí provésti záznamy a utřÍdění vycházející literatury a obstarati vytištění soupisu. A · to 
jest přece jen část úkolu ústavu, jde tu ještě o řadu prací jiných, o postupné zpracování literatury ' 
starší (riskujeme-li chybu o několik desítek tisíc, lehce možnou při nedostatku cifer jen k přibližnému 
odhadu, mŮžeme ji odhadnouti na 150.000 děl!) o registrování prací časopiseckých, o styk s cizinou, 
službu informační, zpracování zásilek kongresního katalogu atd., tedy práce, pro jejichž provedení by 
bylo nutno personál ústavu velmi rozš(řiti. Konečně musí býti ústav také náležitě vyprav.en po stránce 
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věcné, musí býti opatřen vyhovující knihovnou odbornou a zařízením, jež by co nejvíce usnadň~valo 
práci. V těchto věcech nalézáme ve statní správě ještě mnoho nerozumného šetření. Zapomíná se, 
že v režii jest největší položkou cena lidské práce a že se vyplatí i dosti veliký náklad věcný tenkrát, 
když umožní krajní využitkování lidské práce, jejíž cena mnohonásobně převyšuje amortisaci věcných 
investicí. « 

Referát vyzněl v návrh této resoluce: 
,» Bibliografický .ústav v nynější své podobě nemůže naprosto dostáti svým úkolům, jejichž ne

splnění jest těžkou pohromou nejen pro české knihovnictví, ale pro českou literární tvorbu vůbec. 
K dosažení cílů ústavů jest bezpodmínečně nutno: 

1. Změniti stanovy ústavu v tom smyslu, aby bibliografické zpracování se dělo přesně podle pravidel 
Institut · International Bibliographique, a to jak popis tak třídění. 

2. Poskytnouti ústavu právo povinných výtisků, aby mohla býti vydávána týdenní bibliografie 
co možno brzy po vyjití dotyčných publikací a aby bylo ústavu zajištěno, že se mu dostane literatury 
co možno úplné. Po zpracování buďtež tyto povinné výtisky odevzdávány některé státní knihovně. 

3. Poskytnouti ústavu tolik a tak kvalifikovaného úřednictva, kolik jeho práce vyžaduje, s při
hlížením k tomu, kolik sil vyžaduje evidence a katalogisace povinných výtisků ve státních knihovnách. 

4. Vypraviti ústav dostatečně také po stránce zařízení, nábytku, místností, a umožniti mu postupné 
vybudování náležité přÍruční knihovny bibliografických děl«. 

Bod 1., 3. a 4. byly přijaty jednomyslně, bod 2. byl odkázán k soubornému řešení celé otázky 
t. zv, »povinných výtisků«. Sjezd uložil Spolku čsl. knihovníků svolavateli sjezdu, aby podal resoluce na 
příslušných místech a aby vydal tiskem sjezdové přednášky. Pro vnitřní krisi spolkovou však k tomu 
nedošlo, celý materiál zaležel ve spolkovém archivu, a tak tento první větší veřejný projev ve věci 
československé bibliografie vyzněl na prázdno. 

III. 

Projednávání otázky české práce bibliografické a jejího propagačního poslání na pražském 
knihovnickém sjezdu r. 1922 se však nestalo počátkem zlepšení poměrů, na něž si sjezd stěžoval, 
naopak třeba říci, že zůstalo vrcholným bodem zájmu o tu věc a že od té doby vlastně nutno konsta
tovati stály pokles. Nejen že nebylo odpomoženo překážkám brzdícím činnost ústavu, dokonce v ne
dlouhé době byl vyňat z jeho kompetence jeden z jeho hlavních úkolů a jeho provedením pověřen 
orgán jiný, nově utvořený. Na podnět ředitele knihovny Národního shromáždění a tehdejšího poradce 
ministerstva" školství a národní osvěty pro věci vědeckého knihovnictví Dr. Zd. V. Tobolki:~ zřídilo 
ministerstvo výnosem z. d. 9. prosince 1923, č. j. 127.817!23-IV. zvláštní komisi pro soupis českoslo
venských tisků do konce 18. století a jmenovalo předsedou navrhovatele, členy vedoucí úředníky tří uni
versitních knihoven, knihovny strahovské a studijní olomoucké a dva úředníky knihovny pražského 
Národního musea. Komise tedy neměla žádné souvislosti s Čsl. bibliografickým ústavem, dokonce ani 
jeho ředitel nebyl pNbrán za člena komise. Výkonnou práci přidělili šéfové knihoven v komisi zase
dající úředníkům svých ústavů. Vedle toho byly komisi přikázány zvláštní prostředky po 20.000 Kč 
ročně. Komise vydala posud soupis čsl. tisků stol. patnáctého v roce 1925. 

Bibliografický ústav zůstával i po tomto zkomolení svého úkolu nějaký čas ve stejné situaci, až 
přišel náhlý obrat, K sedmdesátým pátým narozeninám presidenta T. G. Masaryka se chystalo opět 
na podnět Dr. Zd. V. Tobolki:~~:~ zřízení t. zv. Národní knihovny s úkolem shromažďovati a opatrovati 
všechnu literaturu týkající se Ceskoslovenska, buď že zde vyšla nebo měla za původce naše příslušpíky 
nebo se zabývá předměty majícími s naší republikou souvislost. Ježto tehdy byly úsporné . tendence 

~, Viz o tom jeho článek »Nový Jungmann«-v Casopisu čsl. knihovníků roč. II. s. 211.-219. 
>:<>:< Viz zej. jeho čl. »0 národní knihoyně« v Casopisu čsl. knihovníků roč. III. s. 37.-45. 
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na vrcholu působnosti, byla snaha i při tomto podniku vyjíti lacino. A tak výnosem ministerstva školství 
a národní osvěty z. d. 7. března 1925, č. 28.850-IV byla zřÍzena sice Národní knihovna, ale nikoli jako 
samostatný ústav, nýbrž jen jako konserva ční oddělen~ při pražské universitní knihovně a náhradou 
za to zrušen podle podnětu vysloveného Tobolkou::~ Ceskoslovenský bibliografický ústav, jeho úkoly 
vytčenými uvedeným již výnosem ministerstva školství z. d. 19. zářÍ 1919 č. j. 31.974 pověřena Národní 
knihovna a jeho dosavadní personál přikázán universitní knihovně. Z rozpočtu ústavu zůstal toliko náklad 
osobní vřazený do rozpočtu universitní knihovny, jejíž personál 'ovšem také zmenšen, položka na vy
dání věcná byla škrtnuta vůbec, takže zřÍzení Národní knihovny bylo vlastně zakrytou restrikcí a úsporným 
opatřením. Byl to dárek, na němž dárce ušetřil. 

\l universitní knihovně však ani soubor personálu ústavu nezůstal určen jeho úkolům. Vedle 
dvou dřívějších stálých úředníků zbyla toliko jedna výpomocná síla. Agenda tohoto oddělení sloučena 
s agendou dřÍvějšího oddělení t. zv. povinných výtisků a následkem úbytku personálu zredukována 
na pouhé přijímání a reklamování povinných výtisků a na vydávání jejich seznamu, dosavadního Bi
bliografického katalogu. Doplňování a pokračování v dosavadních lístkových sbírkách záznamů české 
literatury zastaveno, takže ~vázly na stavu v den. převzetí. Dokonce zastaveno i další rozstřihávání 
a řazení lístkového katalogu Kongresní knihovny ve Washingtonu. Dochází jich 30-40 tisíc ročně 
a tento převzácný informační materiál zůstává ležeti v tom stavu, v jakém jej pošta dodala, nejsa ni
komu k užitku. Jestliže jest to skutečně nepochopitelné a neuvěřitelné, jest ještě nepochopitelnější 
jiná věc. Kongresní knihovna byla po převratu ochotna věnovati nám i všechny starší lístky od počátku 
zdarma, ježto však by bylo bývalo třeba na ně opatřiti několik set zásuvek, byla věc z naší strany tak 
dlouho protahována, až Kongresní knihovna pro denně rostoucí obtíže takového vyřazení všech starších 
lístků následkem stálého přÍlivu nových lístků do svých skladišť svou nabídku odvolala. Byli bychom 
měli dnes již přes milion lístků, tedy informační pramen jedinečné hodnoty. 

Nejen však rozmnožování sbírek ústavu zastaveno, i Bibliografický katalog utrpěl na své úpravě 
a hodnotě. Pokud byl ústav samostatný, byly záznamy v každém čísle sestavovány podle oborů věd
ních a po straně opatřovány značkou oboru. Tyto značky byly na počátku vysvětleny ve čtyřech jazy
cích, připojen rovněž čtyřjazyčný slovníček výrazů často se v záznamech opakujících a název katalogu 
byl rovněž čtyřjazyčný. Mohl si tedy i ten, kdo nezná češtiny, alespoň přibližně zjistiti, co jest před
mětem zaznamenaných děl, nebo co vyšlo česky v oboru, který jej zajímá. Byla to tedy alespoň skrovná 
náhražka toho úkolu, který měl býti plněn zařazením našich lístků do sbírek Mezinárodního biblio
grafického ústavu brus selského. Počínaje však rokem 1926 odpadly názvy a poznámky cizojazyčné, 
odpadly značky o obsahu děl a záznamy seřazeny v každém čísle abecedně beze všeho zřetele k obsahu 
knih. Vzpomeňme jen, že i výše citovaný § 4. stanov Bibliografického ústavu pamatoval na styk 
s cizinou pomocí překládání názvů knih do francouzštiny a pomocí systematické katalogisace, t. j. 
podle oborů vědních, a srovnejme s tím tyto změny mařÍcí naprosto každý propagační význam katalogu 
a činící jej úplně bezcenným pro toho, kdo nezná jazyka, v němž jest psán název knihy, ba i pro znalce 
jazyka v tom přÍpadě, když nelze posouditi z názvu samého, o čem spis jedná.:'~~:~ Jest pravda, že pro 
českého čtenáře slíbeno alespoň pOřÍzení heslového věcného rejstřÍku, avšak ten má býti sestavován 
až k ukončenému ročníku, tedy se zpožděním mnohaměsíčním. Na zájem ciziny nepamatováno vůbec, 
ač se ka,!aJog zasílá na více adres v cizině, ač na př. řÍšskoněmecké knihovny často upozorňují návštěv
níka z Ceskoslovenska, že mají bibliografický katal~g jeho vlasti, a ač jest tento katalog jedinou publi
kací, kterou se může pražská universitní knihovna pochlubiti před forem ciziny a kterou může nabíd
nouti výměnou za publikace cizÍ. Podotkněme ještě, že jest tato změna úpravy Bibliografického katalogu 
totožná s uspořádáním, jež má býti provedeno v soupisu československých tisků do konce 18. stol. 

~, V témž čl. s. 44. 
,~~, Viz o tom odborný posudek v Časopise čsl. knihovníkd roČ. V. s. 48. 
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Také zde mají býti záznamy sestaveny abecedně a k obsahu knih má býti přihlédnuto toliko v heslovém 
rejstříku/:; ač již Jungmann třÍdil pečlivě českou literární tvorbu podle časových období a uvnitř jich 
podle oborů, poskytuje tak jasný obraz o směrech duchovního usilování těch kterých dob a napomá
haje orientaci a zájmu o určité dílo literární prostřednictvím rejstříku podle spisovatelů a rejstřÍku 
podle titulů knih. Také tato chystaná úprava soupisu se setkala v našich knihovnických kruzích s od
mítavou kritikou. 

Ve vylíčeném stavu ztl.stává naše práce bibliografická podnes redukujíc se na vydávání Biblio
grafického katalogu. K tomu ještě tento katalog nezaznamenává veškerou knižní produkci naší republiky, 
nýbrž jen to, co z ní dochází do universitní knihovny, to jest tisky z Cech a ze Slovenska, nikoli, jistě 
ne všecky, z Moravý a ze Slezska. Není to tedy žádná národní bibliografie, nýbrž seznam části přÍ
růstků universitní knihovny. Vydáváním Bibliografického katalogu se také skoro úplně vyčerpává 
činnost Národní knihovny, která nedostavši posud svého povinného výtisku, trvá podnes vlastně 
toliko na papíře.~:;~; 

Jeví se tedy bilanct: české práce bibliografické za 10 let republiky takto: 
Po převratu pojata úloha velkoryse se zřetelem k těmto hlavním pQžadavkům: zhotovení úplného 

soupisu naší literatury pro domácí informaci, tedy »0 nás pro nás«, zapojení jeho do organisace 
mezinárodní, tedy »0 nás pro cizinu«, a získání pramenů pro informace o cizí produkci, tedy »0 
cizině pro nás«. Práce sjednocena v jediné instituci. Během doby plán restringován. První padlo 
informování o cizině, druhé o nás pro cizinu. Zbyl úkol jediný, informace o nás pro nás. Ústav špatně 
vybavený zbaven ústředního řÍzení práce vytvořením nové instituce, jíž přidělena část jeho úkolu, z Bi
bliografického katalogu určeného původně pro mezinárodní forum udělána věc jen pro republiku. 
a posléze jen lokální podnik pro pražskou universitní knihovnu. Sestup od universalismu k partiku
larismu, od mezinárodnosti ' k provinciálnosti a k lokálním zájmům charakterisuje českou bibliografii. 
Není to zjev vlastní jedině jí. Totéž omezení a přehodnocení hodnot, přenesení důrazu ze zájmů svě
tových na lokální pozorujeme v politice, školství, průmyslu, obchodu, všude. Zejména však v oblasti 
hodnot kulturních jest zřejmo, že se konsolidační proces dál zvláště na jejich účet. 

Není ještě viděti bodu obratu. Přijít však musí. Musí zvítěziti poznání, že i t. zv. praktické zájmy 
jsou založeny na duchovních předpokladech a bez jejich pokroku ustrnou v pouhém opakování. jež 
bude předstiženo prozíravějšími sousedy. Ta praktická Amerika má bibliografii opatřenu nejskvěleji 
na světě, i jiné státy'::;~:;~:; dokonce i takové Polsko, tolik utrpěvší válkami, zřizuje bibliografický ústav. 
Také u nás musí v bibliografii nastati obrat a nemůže býti jiný, než návrat ke koncepcím z r. 1918, 
pokračování v tom, co dnes leží mrtvo v zásuvkách universitní knihovny. Bibliografie je nezbytnou 
pomůckou vší vědecké práci, jest nástrojem, jehož zdokonalení přináší všem zi~k, třebas nepřímý a proto 
zapomínaný. Upozorniti na její neblahou dnešní situaci II nás a říci všem našim vědeckým pracovníkům, 
že jejich věc jest v nebezpečí, toť cílem této stati. 

* Podle cit. čl. Zd. V. Tobolky v Časopise čsL knihovníků roč. II., 1923, s. 218. 
,;,,;, Viz o tom B. Koutník, Pražské knihovny v XI. roč. Ročenky čsl. knihtishařů, s. 99 a nsl. 

.;,':<.;, Viz heslo:..»Bibliografické ústavy v cizině« v Slovníku národohospodářském, sociálním a politickém, strana 
256-7 a čl. L. J. Zivného, Bibliografie, ibd., kde uvedeny státy: Anglie, Belgie, Estonsko, Francie, Italie, Madarsko, 
Německo, Rakousko, Spoj. státy, Spanělsko, Svýcarsko a republiky jihoame~ické . 

. 
Poukázal jste již předplatné? 
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