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Tisti, ki najrazličnejša bibliografska kazala pogosto uporabljate, mi boste verjetno pritrdili, da so tovrstne bibliografije več kot potrebne in koristne. Zase vem,
da nenehno brskam po BK Ljubljanskega zvona, prejšnjem BK Doma in sveta,
Jezika in slovstva, Slavistične revije idr. Izkušnje so me napeljale, da sem za seminarske naloge pri predmetu bibliografija na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF vpeljal skupinsko sestavljanje bibliografskih
kazal različnih časopisov (za povojni čas), in kažejo se kar zadovoljivi rezultati,
tako da bo večino mogoče dati v javno uporabo (z večjo ali manjšo toleranco do
pomanjkljivosti).
Prejšnje bibliografsko kazalo Doma in sveta - Jubilejno kazalo za vseh petdeset letnikov Doma in sveta - je sestavil Anton Dokler in ga objavil kot 8.-10. zvezek letnika
1937/38 (tudi kot separat). Dokler ni imel kakšnih pomembnejših zgledov na Slovenskem, izvzel bi le Janka Glazerja in Karla Prijatelja Kazalo k Časopisu za zgodovino in narodopisje I-XX, ki ga je 1926 izdalo Zgodovinsko društvo v Mariboru.
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Po Bibliografiji slovenskih bibliografij 1561-1973 Štefke Bulovec (1976) ima Doklerjeva bibliografija 11. mesto v poglavju Bibliografska in stvarna kazala časopisja
(skupno 24. enota), tako da njegovo delo nedvomno spada med pionirska na tem
področju. Glede na pomanjkljivosti, ki jih ima to BK, in glede na to, da ni moglo
zajeti celote, je bilo več kot potrebno, da je nastalo novo bibliografsko kazalo
Doma in sveta. Zato gre pobudnici Mohorjevi družbi vsa pohvala, da se je tega
lotila z založniško-izdajateljske plati, pri čemer je imela več kot srečno roko, da
je k sestavljanju spodbudila enega naših najpomembnejših bibliografov - Jožeta
Mundo, ki je v nekaj letih pripravil novo verzijo BK Doma in sveta. Ni dvoma, da
so mu prišle prav dosedanje tovrstne izkušnje, toda zagotovo mu je bilo najpomembnejša podlaga Bibliografsko kazalo Ljubljanskega zvona, ki ga je sestavil skupaj z Rudolfom Kodelo in Nikom Ruplom (izdala SAZU leta 1962).
Munda je Bibliografsko kazalo DS razdelil na tri dele: Tekstovni del, Slikovni del in
Kazala. Razumljivo je, da je najobsežnejši prvi del, saj gre za gradivo, ki se je
nabiralo v 56 letnikih. Tekstovni del se začenja z Leposlovjem, ki vsebuje deset
podpoglavij. Ob slovenski in tuji poeziji, imamo slovensko in tujo prozo ter
dramatiko, svoja podpoglavja imajo pisma, aforizmi in glose, spomini ter potopisi. Glede na obseg in posebnosti zadnjih štirih skupin je bilo vsekakor smiselno, da so ta besedila razvrščena po svoje. Tuje proze in dramatike je bilo v DS
razmeroma malo, medtem ko je pesništvo dosti močneje zastopano. Med slovenskim pesniki je največ pesmi v Domu in svetu objavil Anton Medved - 340
enot, sledijo mu Silvin Sardenko (163 enot), Joža Lovrenčič, Griša Koritnik, Anton Hribar, France Bevk, Alojzij Remec idr. V pripovedništvu ima po številu enot
prvo mesto Ivan Cankar, nato F. Bevk, Fran S. Finžgar, Stanko Majcen, Franc Jaklič,
Ivan Pregelj, Ksaver Meško idr. Če pa upoštevamo obsežnost posameznih pripovedi, potem prednjači Finžgar, ki mu sledita Bevk in Pregelj. Največ dramskih
del so objavili A. Medved, I. Pregelj in Janez Jalen.
Za Leposlovjem je sestavljavec razporedil naslednja poglavja (ki delno ustrezajo
sistemu UDK): Literarne vede in jezikoslovje; Umetnost, kultura; Filozofija, psihologija;
Verstvo; Družbene vede; Naravoslovne in tehnične vede; Zemljepis, biografije, zgodovina; Tisk, založništvo, šport. Iz navedenega je videti, da je Dom in svet posegal domala na vsa področja človeške ustvarjalnosti, pri čemer je razumljivo, da je objavljal najrazličnejše sestavke, ki jih lahko imenujemo razprave, informativni sestavki, poročila in novice. Časopis je sledil aktualnim dogodkom, zlasti na kulturno-literarnem področju, soočal mnenja, polemiziral in večkrat tudi apodiktično vztrajal pri svojih nazorskih opredelitvah.
Sestavljavcu Bibliografskega kazala Doma in sveta gre neizpodbitna zasluga, da je
tako rekoč panoramično razgrnil vsebinsko bogastvo časopisa in s podrobnim
razčlenjevanjem posameznih področij omogočil izjemno preglednost zastopanih vsebin. S tem ko so poglavja razčlenjena na mnoga podpoglavja (npr. Literarne vede in jezikoslovje na devet, Družbene vede na deset ali Tisk, založništvo, šport na
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osemnajst), je omogočeno hitro iskanje specifičnih področij. Medtem ko pri drugih poglavjih nimam pomislekov glede vključevanja posameznih strokovnih
panog, se mi zbujajo pomisleki pri razvrstitvi Planinstva, športa, šaha in Razvedrila (IX/ 17, 18) v poglavje Tisk, založništvo, šport; mislim, da bi bilo 17. in 18. podpoglavje bolje osamosvojiti in ju ne priključiti k tisku in založništvu.
Poglejmo, kako je z bibliografskimi opisi. Bibliograf je precej svoboden (doslednost je zakon!) pri iskanju gradivu najustreznejšega opisa in nato ureditve. Naš
avtor ostaja v načinu izbiranja in razporejanja bibliografskih sestavin zvest samemu sebi, saj je s številnimi bibliografijami dokazal, da so njegovi opisi pregledni in identifikacijsko neoporečni. H kar največji razvidnosti prispevajo
polkrepko poudarjeni abecedno razvrščeni avtorski priimki in imena (v funkciji
značnice in brez vejice kot opozorila za inverzijo) pred posameznikovim opusom v okviru posameznih podpoglavij. S tem je dodatno zagotovljeno hitro
iskanje. Pri opisu objav je na začetku naslov, nato po piki z veliko začetnico podnaslov, po pomišljaju se zvrstijo podatki za letnik, leto, številko (zvezek) in
strani. Če se podpis pod opisanim delom razlikuje od značnice, sledi opozorilo
Podpis in navedba šifre ali psevdonima. Tak opis gradiva je dosledno izpeljan.
Primer: Cankar Izidor. Golobje. Pripovedovanje. - 22, 1909, 6, 268-272; 7, 299303. - Podpis Franc Bregar.
Treba je poudariti, da je sestavljavec v veliki meri uporabljal opombe (pisane v
ležeči pisavi), in sicer je s tem največkrat pojasnjeval ne dovolj povedne naslove
objav.
Primer: Ložar Rajko. Kaj bi bilo, če bi bilo. - 45, 1932, 7/8, 320-328.
Ocena eseja Otona Župančiča Adamič in slovenstvo (Ljubljanski zvon, 1932).
V opombah je navajal tudi celotno vsebino - naslove posameznih del, ki sestavljajo cikle; nadalje sodelavce zbornikov, pisatelje, ki jih je pisec obravnaval, a
tega ni mogoče razbrati iz naslova sestavka, itd. Skratka, opombe bogatijo vsebinsko podobo bibliografskega kazala in objave smiselno približujejo uporabniku (pojasnjujejo, o čem teče beseda). Metodo je dosledno uporabil v celotnem
Bibliografskem kazalu.
Glede na to, da je Dom in svet zelo pogosto objavljal tudi slikovno gradivo (slikovne priloge), je umestno, da ima v bibliografiji posebno mesto. Sestavljavec je
natančno popisal slikovno gradivo in ga razdelil na deset skupin: Slikarstvo; Kiparstvo; Arhitektura, urbanizem; Anonimni portreti; Pokrajinske slike; Zemljevidi; Narodopisje; Politični, kulturni, verski, športni dogodki; Naravoslovje, ujme in nezgode; Tehnika. Tudi pri tem je bil dosleden pri opisih; navedeni način opisovanja je prilagodil specifiki opisanih bibliografskih enot. Pri tekstovnem delu je vedno na koncu
podpoglavij uvrščal značnico Anonimno in enako je postopal pri slikovnem gra-
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divu. Na koncu tega dela je dodal reprodukcije ovitkov Doma in sveta, med katerimi so nekateri po likovni plati prave mojstrovine, npr. ovitki Mateja Strnena, Hinka Smrekarja, Ivana Vurnika, Franceta Kralja, Jožeta Plečnika.
Razumljivo je, da se uporabniki (strokovnjaki in nestrokovnjaki) vedno močno
razveselimo v bibliografiji spremljajočih kazal. Po tej plati je Jože Munda zadovoljil uporabniške želje v največji možni meri tako s Predmetnim kazalom kot z
Avtorskim kazalom. Doklerjevo Jubilejno kazalo (1938) je vsebovalo Seznam sotrudnikov, vendar ta ni primerljiv z omenjenima kazaloma: Doklerjev seznam je sicer
uporaben, toda takoj je jasno, kako so te stvari dandanes napredovale in dosegle
popolnejšo podobo.
Naj sklenem svoje poročanje o Mundovem Bibliografskem kazalu Doma in sveta.
Mogoče je ugotoviti, da gre za strokovno neoporečno in metodološko ustrezno
sestavljeno bibliografsko kazalo, ki bo strokovnjakom - raziskovalcem več kot
dobrodošlo pomagalo; enako velja za bibliotekarje, ki morajo sleherni dan dajati
uporabnikom najrazličnejše informacije. To na eni strani, na drugi pa je pričujoče
bibliografsko delo lahko vzorčni primer, kako se taka in podobna bibliografska
kazala sestavljajo in katera načela je pri tem treba upoštevati. Jože Munda je
ponovno dokazal, kako brezhibno obvladuje bibliografsko stroko in da še vedno
poln energije in znanja posega v slovenski bibliografski prostor. Velika škoda bi
bila, če njegovega znanja in izkušenj ne bi izkoristili mlajši bibliografski rodovi.
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