Anotace
Rozsah: max. 2 nms.
Závazný obsah a struktura:
•

záhlaví: obsahující kompletní knihovnické údaje o publikaci – tzn. plný titul, místo
vydání a vydavatele, příp. i ediční řadu, celkový počet stran (ss. xxx) + příloh obrazových
a jiných (kupř. cizojazyčných)

•

vlastní text: stručná prezentace obsahu, příp. i nastínění využitelnosti publikace

Další:
vždy ve zvláštním souboru poslat rovněž obrázek obálky anotované knihy (v rozlišení viz pokyny pro
autory, nikoliv stažený z internetu)
ve všem ostatním platí pokyny pro autory

Příklad:
Բագրատ Ա., Ուլուբաբյան Հայոց Արեւելից կողմանց եկեղեցին եւ մշակույթը [ULUBABJAN B. A., Církev a
kultura Zemí východních Arménů], Երևան [Jerevan] 2001, 450 ss.
ISBN 99930-52-00-0
Pod názvem knihy Bagrata A. Ulubabjana Církev a kultura Zemí východních Arménů se skrývají
kapitoly z církevních dějin arménských oblastí Utikh a Arcach. Autor nás nejprve seznamuje s
výlučností těchto dvou regionů, jež jsou podle jeho slov často opomíjeny arménskými, a to nejen
církevními badateli, neboť jejich označení jako Země východních Arménů, nebo Východní země, či
Ałuankh (kavkazská Albánie) vyvolávají u odborné veřejnosti dojem, že tyto oblasti již nepatří do
jejich armenistické sféry zájmu. B. Ulubabjan se však snaží dokázat, že opak je pravdou. Arcach i
Utikh byly po dlouhou dobu součástí Arménského království, obývalo je arménské obyvatelstvo a
duchovně je vedla arménská církev. Až v 5. století, kdy se Arménie definitivně stala perskou
provicnií, jí byla mezi jinými odňata obě tato území a přičleněna ke skutečné, nearménské
kavkazské Albánii za řekou Kurou.
B. Ulubabjan zdůrazňuje zásadní význam arménské církve v dějinách obou krajů. I po oddělení
Utikhu a Arcachu od vlastní Arménie hrála podobně jako v arménské provincii roli nositele
arménské národní identity a také hlavního původce rozkvětu místní duchovní kultury.

I když práce B. Ulubabjana představuje až příliš jednostranný pohled na problematiku identifikace
historicky sporných území a chybí jí větší míra konfrontace se zahraniční odbornou literaturou,
nemůžeme opomenout její přínos v množství shromážděných informací o zkoumaných oblastech a
rovněž ji uvést jako výrazný příklad arménského patriotismu.
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