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ZNAČKY, ZKRATKY
(Ustálené nebo z kontextu jednoznačně srozumitelné zkratky neuvádíme)

■
AFP

AFPUŠ

alm. 
an.
AUC Praha

AUC Olomouc

B, BB 
b. d. 
b. m. 
čas.
ČAVU

ČČH
ČČM

ČL 
čl. 
ČLit 
ČMF

ČMM
ČNM

ČSAV

ČsČH

ČSPS 

d.

narození 
úmrtí 
práce téhož autora 
přetištěno v publikaci 
přetištěno z publikace 
o díle následují další infor
mace
ohraničení série monotema
tických bibliografických zá
znamů
předěl mezi bibliografickými 
rubrikami
Acta facultatis paedagog. 
Ostraviensis
Acta facultatis philosoph. 
Universitatis Šafarikanae 
almanach 
anonymně, anonym
Acta Universitatis Caroli- 
nae
Acta Universitatis Palackia- 
nae
báseň, básně 
bez data 
bez údaje místa 
časopisecky, časopis 
Česká akademie pro vědy, 
slovesnost a umění, Česká 
akademie věd a umění 
Český časopis historický 
Časopis Českého muzeum 
(muzea), Časopis Muzea 
Království českého (do 
1922) 
Český lid 
článek
Česká literatura
Časopis pro moderní filolo
gii, Časopis pro moderní fi
lologii a literatury
Časopis Matice moravské 
Časopis Národního muzea 
(od 1923)
Československá akademie 
věd
Československý časopis his
torický
Časopis Společnosti přátel 
starožitností českých 
díl

D, DD divadelní hra, div. hry
defin. definitivně, vydání poslední 

ruky
DP Družstevní práce
dub. dubiózní, údaj nejistý
E, EE esej, eseje
ed. editor, vydavatel, pořadatel; 

edice
ELK Evropský literární klub
F, FF fejeton, fejetony
FRB Fontes rerum Bohemicarum
GMB Gesellschaft des vaterlán- 

dischen Museums in Böh- 
men

HD Host do domu
in obsaženo ve ...
inedit. ineditní, rozšiřováno neve

řejně
Jahrbúcher BM Jahrbúcher des böhmischen 

Museums ...
kal. kalendář
KČSN Královská česká společnost 

nauk
KM Kritický měsíčník
Knihopis Knihopis českých a sloven

ských tisků ... do konce 
18. století (1925-1967)

KP (F. X. Šalda:) Kritické pro
jevy

LA Literární archív (Knihovny 
NM, PNP)

LD Lidová demokracie
LF Listy filologické
LidN Lidové noviny
LitN Literární noviny
LUK Listy pro umění a kritiku
ml. 1. mladší; 2. (dílo pro ml.:) 

děti a mládež
MR Moderní revue
MS1R Moravskoslezská revue, Re

vue moravskoslezská
ND Národní divadlo
NL Národní listy
NM Národní muzeum
NO Národní osvobození
NŘ Naše řeč
NŽ Nový život
P, PP próza, prózy
PL Právo lidu
PPB Památník Petra Bezruče
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PNP Památník národního písem
nictví

SISb
SNDK

Slezský sborník
Státní nakladatelství dětské

podp.
R, RR

podpis, podepsáno 
román, romány SNKLHU

knihy
Státní nakladatelství krásné

RA 
reed.

Rozpravy Aventina 
reedice, nové vydání

literatury, hudby a umění 
SPF Hradec Král. Sborník pedagogické fakul-

ref.
RK

referát, referáty (o díle) 
Rukopis královédvorský SPFF Brno

ty v Hradci Králové 
Sborník prací filozofické fa

rkp.
RKZ

rukopisně, rukopis
Rukopis královédvorský SPI Olomouc

kulty brněnské univerzity 
Sborník Pedagogického in

roč.
a Rukopis zelenohorský
1. ročenka; 2. ročně; 3. roč SPI Plzeň

stitutu v Olomouci
Sborník Pedagogického in

Rozhledy
ník
Rozhledy po literatuře SPPF Ostrava

stitutu v Plzni
Sborník prací pedagogické

Rp, RpRp
a umění (1932-34) 
reportáž, reportáže SPPI Ostrava

fakulty v Ostravě
Sborník prací Pedagogické

RP
Rukověť

Rudé právo
(J. Jireček:) Rukověť k ději SPPI Zlín

ho institutu v Ostravě 
Sborník prací Pedagogické

RZ 
ř.

nám literatury české do kon
ce 18. věku
Rukopis zelenohorský
řada

SVPŠ Plzeň

SVŠP Olomouc

ho institutu ve Zlíně
Sborník Vyšší pedagogické 
školy v Plzni
Sborník Vysoké školy peda

s.

SaS 
sb.

1. stránka; 2. (v lat. ná
zvech:) sanctus
Slovo a slovesnost
sborník, publikace s kolek

SVŠP Praha

ŠZáp

gogické v Olomouci
Sborník Vysoké školy peda
gogické v Praze 
Saldův zápisník

sep.
tivním autorstvím 
separátní vydání

t. r.
UK

téhož roku
Univerzita Karlova

SFFUP Olomouc Sborník filozofické fakulty VVM Vlastivědný věstník morav

SLit

Univerzity Palackého 
v Olomouci 
Slovenská literatúra

ZM
ský
Zlatý máj

ŠIFRY AUTORŮ HESEL

ab .... . . . Anna Blažíčková ik .... . . . Irena Kraitlová
ad .... . . . Alica Dubská is .... . . . Ilja Svatoňová
ah .... . . . Alena Hájková jb .... . . . Jiří Bečka
ak .... . . . Anna Karasová jc .... . . . Jarmila Cinková
az .... . . . Aleš Zach jg .... . . . Jiřina Glombová
bd . . . . . . . Blahoslav Dokoupil jh .... . . . Josef Hanzal
bs .... . . . Blanka Svadbová jho .... . . . Jiří Holý
bš .... . . . Břetislav Štorek jip • • • • . . . Jitka Pelikánová
dh . . . . . . . Dalibor Holub jk .... . . . Jaroslav Kolár
dv .... . . . Drahomíra Vlašínová jku .... . . . Jiří Kudrnáč
eh .... . . . Eva Hermanová ji.................... Jan Lehár
em .... . . . Emanuel Macek jlo .... . . . Jaromír Loužil
ep .... . . . Emil Pražák jm . . . . . . . Jaroslav Med
er .... . . . Eva Ryšavá jo .... . . . Jiří Opelík
et .... . . . Eva Taxová jP .... . . . Jiří Poláček
hp . . . . . . . Hana Pešatová jpo .... . . . Josef Polák
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