A jugoszláviai magyar irodalom 1987. évi bibliográfiája huszonnégy lap,
folyóirat, évkönyv, melléklet anyagát és a tárgyévben megjelent könyvek leírását
tartalmazza.
A bibliográfia anyagának közlésében követi az előző évek tematikus, tárgy
körök szerinti felosztását, mely egyébként a magyar irodalomtörténeti bibliog
ráfiák kialakult gyakorlata.
Némileg különbözik az előző évekhez viszonyítva a cikkek és a könyvek
bibliográfiai leírása, mely ezúttal az ISBD nemzetközi szabvány szerint készült.
Mivel a munka tárgyévet dolgoz fel (1987), a cikkleírásokat nem volt szükséges
az évszám és az évfolyam feltüntetésével megterhelni, ezek az adatok megtalál
hatók a Feldolgozott lapok és folyóiratok jegyzékében.
A közlemények terjedelme, műfaja az anyag tárgykörök szerinti felosztása
miatt másodlagos jelentőségű. A nagyobb fejezetek, az áttekinthetőség kedvéért,
kisebb tematikai egységékre oszlanak A fejezetek anyagközlése időrendi, s ezen
belül, ha lehetséges, a betűrendet követi.
A tematikai egységeken belül a könyvek kerültek első helyre. A jugoszláviai
magyar szerzők munkásságának teljesebb bemutatása érdekében szükségesnek
látszott szerzőink idegen nyelven (Jugoszláviában vagy külföldön) megjelent
köteteinek Sfigyüjtése is, ha erre alkalom adódott. Újdonság az is, hogy a
gyűjteményes tanulmány- HL esszékötetek tartalomleírást kaptak Kivételt képez,
ha a kötet fanyaga a tárgyévben folyóiratban is megjelent, ilyenkor tartalomleí
rás helyett utalás található a megfelelő bibliográfiai egységekre. Antológiák
esetében feltüntettük a kötetben szereplők nevét. Ha a kiadvány nem a tárgyév
ben jelent meg akkor nincs tételszáma és rövidített leírást kapott. A könyvleí
rást követő közlemények mindig a megfelelő könyvre vonatkoznak Az alfejeze
teken belül elkülönülő tartalmi részeket * választja el
A közlemények műfajára csak színi- és tévékritika esetében tartottuk szüksé
gesnek hivatkozni, ahol ez, más jellegű cikkektől övezve, különben nem tűnne
kL
Ha egy-egy cikk több helyen ilL alkalommal is megjelent, csak az első
megjelenési hely kapott tételszámot, az egyéb megjelenési adatokra a biblio
gráfiai egységen belül található utalás.
Szerepelnek tételszám nélküli cikkleírások is. Részletes és több tárgyat ha
sonló terjedelemben, alcímekkel világosan elkülönítve tárgyaló tanulmányok
esetében és színikritikáknál hasznosnak tűnt a cikkek többszöri beosztása azzal,

hogy csak az első alkalommal kaptak tételszámot, amelyre a tételszám nélküli
cikkleírás végén található utalás.
Ahol szükséges volt, a tételek annotáltak
Ha a közleménynek idegen nyelvű összefoglalója van, a megjegyzés rovat azt
is közli
A névmutató a tételek teljes névanyagát tartalmazza.

