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Úvodem do studia papyrologie chce býti kniha Paula Collompa: 
»La papyrologie« (Initiation-méthodes\ která vyšla r. 1927 v publikacích 
fakulty »des lettres« university v Štrasburku (str. 35,2 tab. obr.). Collomp 
podává nejprve definici papyrologie a stanoví její poměr k j:ným vě
dám příbuzným. Dále jedná o nalezištích papyrů v Egyptě, jakož 
i o práci, spojené s konservací papyrů a s luštěním textů. Po všeobecné 
bibliografii sbírek papyrů probírá důležitější spisy z oboru papyrologie 
a podává jejich charakteristiku, dále přechází ke grammatice papyrů 
a konečně k pracím, týkajícím se papyrologie »historicko-právní« (dě
jiny politické, náboženské kulty, administrativa a právnictví). Končí 
povšechným oceněním významu papyrologie pro dějiny Egypta. Kniha 
Collompova nechce býti takovým úvodem do papyrologie, jako je 
kniha W. Schubarta, »Einführung in die Papyruskunde« (Berlin 1918), 
dokonce ne ani knihou jako jsou Mitteisovy a Wilckenovy »Grundzüge 
und Chrestomathie der Papyruskunde« (Berlin-Lipsko 1912, I. 1; II. 1,2), 
jež zůstanou v tomto oboru ještě dlouho nepřekonány. Spis. chtěl 
však poskytnouti zase víc než populární knížky: »Aus der Welt der 
Papyri« (Lipsko 1914), kterou napsal C. Wessely, a »Antikes Leben 
nach den ägyptischen Papyri« (Lipsko-Berlin 1916) od Fr. Preisigke. 
Zdá se, že Collomp chtěl napsati jakýsi úvod do methodiky papyrů, 
aby každý, kdo se začne zabývati touto vědou, měl přehled ne tak 
ani po výsledcích badáni papyrologického, jako spíše po odborné 
literatuře a methodě vědecké práce. Sluší ovšem litovati, že spis. vy
nechal některá díla a pojednání, jež jsou »standard work« pro papyro- 
logii, a že nehleděl k oborům příbuzným (na př. k ostrakům) a skoro 
vůbec nevěnoval pozornosti byzantské době, jež také nemá býti opo
míjena hledě k velikému množství papyrů z ní zachovaných. Jinak 
však přes některé tyto nedostatky je knížka Collompova celkem dobrým 
úvodem do papyrologie. J. /{. L.

Milánská katolická universita vydává od r. 1927 časopis Aevum, 
v němž věnuje mnoho místa novější bibliografii speciálních oborů. Prů
vodní text se snaží podati více méně výstižně obsah anebo vůdčí myšlenku 
významnějších prací, jinde aspoň naznačuje — což je užitečné při málo 
zřetelných nadpisech -—, čeho se příspěvek týká. Italsky psané práce 
jsou seznamenány úplně, a to i články populární. U anglické, francouzské 
a německé literatury jsou sebrány dosti obšírně všechny práce pozoru
hodnější; pro ostatní literatury jsou ovšem bibliografie značně kusé. 
V r. I. 1927 podal Camillo Cessi první část bibliografie řecké literatury 
1923—1925 (strana 283—358 , týž seznamenal Vergiliana za r. 1919 —1925 
(str. 521—582). V ročníku II. (1928) sepsal Giulio Giannelli příspěvky 
k římským dějinám od počátku až do konce republiky za léta 1923—1926 
(str. 17—124). V III. ročníku (1929) Aristide Calderini sepisuje příspěvky 
k starořímské topografii za léta 1913—1929 (str. 17—156). V. G.

Soupis cizozemských periodik v knihovnách Českoslo
venské republiky jest název objemné publikace ministerstva školství 
a národní osvěty, která právě vyšla v Praze 1929 ve dvou svazcích (do
hromady Vlil -j- 1614 str.). Obsáhlý dotazníkový materiál, k němuž při
spěly české i německé knihovny státní, zemské, městské i soukromé, 
zpracovali v letech 1923—1928 úředníci Veřejné a universitní knihovny 
v Praze dr. J. Bečka a dr. V. Foch. První díl (1346 str ) obsahuje seznam 
jmenný, druhý díl seznamy systematický, věcný, vydavatelský a místní. 
Litovati jest, že přípravné práce trvaly tak dlouho, takže jednotlivé 
knihovny jsou zachyceny ve.velmi různých letech. Kdežto z pražské 
univ. knihovny jest registrován stav z r. 1928, odpovídají údaje na př. 
o knihovně Jednoty českých filologů a semináře pro klas. filologii Karlovy 
university stavu z r. 1923(1). Knihovny ty získaly v posledních letech 
řadu časopisů, i takových, kterých jinde v CSR není; o těch se ovšem 
ze Soupisu nelze dozvěděti. Ale i jinak mám proti Soupisu řadu námitek.


