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Základní zkratky

am. sb.: amatérský soubor
aut. verze: autorská verze
an.: beze jména, anonym
et al.: a další 
čas.: časopis 
č.: číslo
dip. práce: diplomová práce
dir.: dirigent
dis. práce: disertační práce
div. prog.: divadelní program
ed.: editor
eds.: editoři
film. adapt.: filmová adaptace
frag.: fragment
hudb.: hudba
chor.: choreografie
insc.: inscenace 
kol.: kolektiv
lit. sc.: literární scénář
lout. úpr.: loutková úprava
nesign.: nesignováno, bez podpisu
nestr.: nestránkováno
nevyd.: nevydáno
obn. prem.: obnovená premiéra
prem.: premiéra 

př. n. l.: před naším letopočtem 
přel.: přeložil 
přeprac.: přepracováno 
příl.: příloha
pův.: původně 
r.: režie 
real.: realizace
rpt.: reprint
roz. prem.: rozhlasová premiéra
rozh.: rozhovor 
rozm.: rozmnoženo
rozšř.: rozšířeno 
rkp.: rukopis 
sc.: scénář
spec. č.: speciální číslo
správ.: správně
s.: strana 
stud. sb.: studentský soubor
sv.: svazek
úpr.: úprava
več. vyd.: večerní vydání
vl. nák.: vlastním nákladem 
vyd.: vydání 
výr.: výročí
zah. prem.: zahraniční premiéra
zal.: založeno
zkr.: zkráceno

Seznam použitých zkratek
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kolektiv autorů
Slovník moderního českého dramatu

Časopisy

AmaScén: Amatérská scéna
ČČM: Časopis českého musea
ČerKvě: Červený květ
ČL: Česká literatura
ČesRev: Česká revue
ČesRep: Československá republika
DN: Divadelní noviny
DR: Divadelní revue
HN: Hospodářské noviny 
LD: Lidová demokracie
LN: Lidové noviny
LidListy: Lidové listy
LitListy: Literární listy
LtN: Literární noviny
MF: Mladá fronta
ModRev: Moderní revue pro literaturu, umění 
a život
ND: Národní divadlo
NárListy: Národní listy
NárOsv: Národní osvobození 
NárPol: Národní politika
PL: Právo lidu
PraDen: Pražský deník
RP: Rudé právo
SAD: Svět a divadlo
SS: Svobodné slovo
TopičSbor: Topičův sborník
UmělMěs: Umělecký měsíčník
VečPra: Večerní Praha
ZN: Zemědělské noviny
ZDÚ: Zprávy Divadelního ústavu

Nakladatelství a edice

AMU: Akademie múzických umění
Borový: Fr. Borový

Československé divadelní a literární jednatel-
ství: ČDLJ
Československý spisovatel: ČS
Český spisovatel: ČesS
ČAVU: Česká akademie věd a umění
ČSAVU: Československá akademie věd a umění
Dilia: DILIA 
DÚ: Divadelní ústav Praha
FF MU: Filozofická fakulta Masarykovy univer-
zity
FF UK: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Kočí: F. Kočí
MD Brno: Městské divadlo Brno
NLN: Nakladatelství Lidové noviny
NKČR: Národní knihovna České republiky
Růžička: Otakar Růžička
SD Ostrava: Státní divadlo Ostrava
SevNak: Severočeské nakladatelství 
SNDK: Státní nakladatelství dětské knihy
SNKLHU: Státní nakladatelství krásné literatu-
ry, hudby a umění
Šimáček: F. Šimáček
Topič: F. Topič
UK: Univerzita Karlova
UP: Univerzita Palackého
VicPub: Victoria Publishing

Rozhlasové a televizní stanice 

ČRo: Český rozhlas
ČSR: Československý rozhlas
ČST: Československá televize
RFE: Rádio svobodná Evropa
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