
Zprávy. 

K šedesátým narozeninám prof. JUDra Jana K a p r a s a bude vydán 
počátkem r. 1940 sborník prací z oboru právní histor;e redakcí Dr. Václava 
Vaněčka. Poněvadž letošní ročník Sborníku bylo možno vydati jen v men
ším rozsahu, obdrží pp. abonenti památník Kaprasův zdarma jako premii 
počátkem roku 1940. Redakce. 

Použití desetinného třídění- v právní praksi. V právní praksi (v úřed
ních i soukromých knihovnách, archivech, spisovnách, kartotékách) se po
užívá dosud rozmanitých druhů třídění uloženého materiálu (knih, časopisů, 
článků, výstřižků z novin, zákonů a nařízení, r ozhodnutí, úředních spisů ). 

Zpravidla převládá třídění podle věcných hesel, libovolně, bez jednotné 
metody zvolených. Tento nedostatek snaží se odstraníti soustava desetin
ného třídění (decimální klasifikace), zaveden~ americkým knihovníkem 

Deweyem a stále zd.okonalovaná Mezinárodním bibliografickým ústavem 
v Bruselu. 

Desetinné třídění rozděluje veškeré lidské vědění do deseti tříd. Vědy 

právní a sociální patří do třetí třídy, v níž se tyto vědy rozkládají přidá
váním desetinných míst (čísel) od širších, všeobecných pojmll do dalších 
tříd k užším konkrétnějším pojmům. 

Tří d a 3. se dělí v tyto třídy druhého stupně.: 31 Statistika, 32 Po
litika, 33 Hospodářství, 34 Právo všeobecně, 35 Správa veřejná, 36 Sociální 
péče, Pojišťování, . 37 Vyučování, Výchova, 38 Obchod, 39 Národopis .... 

Tří d a 34 Právo se třídí dále na př. na: 341 Mezinárodní právo, 
i342 Státní a ústavní právo, 343 Trestní právo, 344 Vojenské trestní právo, 
:347 Občanské právo, 348 Náboženské společnosti. 

Dalším rozkládáním se dospívá k podrobným znakům, jež jsou po
užitelné i v právní praksi, na př. 336.213.1 Daň důchodová, 339.863 Hospo
dářství řízené, odběrní lístky, 342.511 Hlava státu, 343.132.2 Trestní řízení 
soudní, zabavení, 347.459 Občanské právo, schovací smlouva, 347.921 Soudní 
řízení civilní, strany, 347.965.821 Advokacie, komory, 35.082.5 Zaměstnanci 
veřejní, neslučitelnost funkcí, 351.758.15 Divadla, 351.811.122 Silniční po
licie atd. 

Připojováním pomocných znaků (pro určení času, místa, formy, řeči, 

:hlediska), vyjádřených opět čísly, možno na př. nadpis odborného článku 
nebo předmět soudního rozhodnutí přesně popsati čísly. 

Desetinné třídění je s úspěchem používáno zejména v technice. V obo
:ru právním vystihl jeho význam studijní referát ministerstva vnitra, jenž 
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provádí podle něho třídění své lístkové kartotéky, obsahující dokumentaci 
v oboru ústavního a správního práva. 

K informaci široké právnické veřejnosti o praktickém použití desetin
ného třídění v právní praksi vydá Ceskomoravský národní komitét pro
vědeckou organisaci v Praze II., Lazarská 7, informativní publikaci o »Po
užití desetinného třídění v právní praksi«, kterou sepsali Dr. Josef Fritz, 
odborový přednosta v ministerstvu vnitra, a Dr. Ladislav Svatuška, komisař 
politické správy v ministerstvu vnitr a . 

Publikace obsahuje výklad desetinného třídění, jeho použití v právní 
praksi, seznam asi 1000 desetinných znaků (třídníků) s uvedením přísluš
ných pojmů (věcných hesel) a seznam věcn)Tch hesel s udáním, jaký dese-
tinný znak jim odpovídá. 

V tomto spisku se poučí právnická veřejnost o použití desetinné klasi-
fikace při třídění knjh, časopisů, zákonů, nařízení, spisů v knihovnách, 
archivech a kartotékách úřadů, soudů, advokátů, notářů, zájmových korpo-

rací, právníků atd. 
Doporučujeme našim čtenářům, aby si tuto publikaci, která bude 

čítati asi 35 stran, objednali za cenu K 15.- u Ceskomoravského národnfbo' 
komitétu pro vědeckou organisaci práce v Praze 11., Lazarská ul. 7. 




