AUTORITNÍ ZÁZNAM – KORPORACE


Než začnete tvořit nový autoritní záznam, zkontrolujte, zda již neexistuje. Pokud ano,
převezměte jej a je-li třeba, doplňte informace do polí 368, 678, 680, 856 a 3XX dle
následujícího manuálu. V případě zjištění chyby v hlavním záhlaví (podoba jména,
životní data) tento údaj neopravujte, ale konzultujte s KNM2, zda podáme návrh na
opravu Národní autority.



Autoritní záznamy budeme posílat do Národních autorit dávkově po kontrole
v oddělení KNM2. Prosíme, posílejte nám jednou měsíčně seznam nových autoritních
záznamů. Které jste nově vytvořili, nikoliv ty, které jste pouze editovali.



Autoritní záznamy musí splňovat požadavky na minimální záznam, které stanovuje
Národní knihovna ČR. V případě nejasností jsou manuály NK ČR k dispozici na
adrese:
http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-korporacecvicne_2/
http://autority.nkp.cz/jmenne-autority - rozcestník
http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/informativni-materialy/zkratky-cirkevnichradu/view - zkratky církevních řádů



Záznamy navíc musí obsahovat pole definovaná KNM (pole 368$a, 680), pokud jsou
zjistitelná.



Interpunkci neuvádíme, program Verbis ji doplňuje při kontrole polí – před uložením
záznamu je nutné kliknout na „Kontrola polí“ a kontrolu odsouhlasit!



Předdefinovaný slovník otevřete kliknutím na příslušné podpole a následně pomocí
klávesy F9, písmenné kódy a termíny dvojklikem. Následně vyberte ze seznamu.



Věcné a geografické autority otevřete dvojklikem na příslušné podpole.



o – pole je opakovatelné/ no – pole není opakovatelné



p – povinný údaj / a – údaj je povinný, pokud je zjistitelný / n – nepovinný údaj



Příklady jsou uváděny ve formě, která se liší od oficiálně používaného způsobu zápisu
podpolí. V tomto materiálu po identifikátorech, které označují podpole, vždy následuje
mezera (např. $a Univerzita Karlova, nikoli $aUniverzita Karlova). Důvodem je lepší
přehlednost takto zapsaných příkladů.
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Pole

Popis

Tvorba

o/no

p/a

001

Identifikační číslo

automaticky

no

p

003

Identifikátor kontrolního čísla

automaticky

no

p

005

Datum posleního zpracování

automaticky

no

p

008

Údaje pevné délky

předdefinováno (dvojklik)

no

p

040

Zdroj katalogizace

no

p

046

Speciální kódovaná data

předvyplněno
Skryté pole, zobrazí se při
přetažení záznamu z NA

o

n

110

Záhlaví - jméno korporace

no

p2

111

Záhlaví - jméno akce

no

p2

410

Odkaz VIZ - jméno korporace

výběr termínu (dvojklik)

o

a

411

Odkaz VIZ - jméno akce

výběr termínu (dvojklik)

o

a

500

Odkaz VIZ TÉŽ - jméno osoby

výběr autority (dvojklik)

o

a

510

Odkaz VIZ TÉŽ - jméno korporace

výběr autority (dvojklik)

o

a

511

Odkaz VIZ TÉŽ - jméno akce

výběr autority (dvojklik)

o

a

368

Jiné související informace

výběr autority (dvojklik)

o/no1

a

370

Související místo

výběr autority (dvojklik)

o/no1

a

372

Oblast působnosti

výběr autority (dvojklik)

o/no1

n

377

Související jazyk

výběr termínu (dvojklik)

o/no1

a

665

Odkaz na historii záhlaví

no

a

670

Zdroj nalezených informací

výběr fráze (F9)

o

p

675

Negativní zdroj

výběr fráze (F9)

no

n

678

Biografické nebo historické údaje

o

p

680

Obecná poznámka - PROVENIO

výběr fráze (F9)

o

p

856

Elekronické umístění a přístup

výběr termínu (dvojklik)

o

p

998

Šifra zpracovatele

no

p

Poznámka 1: pole 372 – 377 je opakovatelné pouze v případě, kdy jsou uvedeny časové
údaje v podpolích $s a $t. Jinak je pole neopakovatelné a jednotlivá podpole se opakovaně
zapisují v rámci jednoho pole.
Poznámka 2: Podle druhu autority se použije jen jedno z těchto polí – buď 110 pro korporace
nebo 111 pro akce.
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KONTROLNÍ POLE
001, 003, 005 – kontrolní číslo a datum – tvoří se automaticky
008

Údaje pevné délky (NO)

Pole je předdefinováno v šabloně. V autoritních záznamech pro korporace se vždy vyplňuje
28. pozice, která je vyhrazena pro typ vládní agentury. Podle typu korporace je třeba
rozhodnout, zda se jedná o vládní agenturu (a pokud ano, tak na jaké úrovni) a zvolit
příslušný kód.
28. pozice = typ vládní agentury

- = nejedná se o vládní agenturu
f = federální (národní)
s = státní, provinční, územní atd.
a = autonomní
l = lokální
i = mezinárodní/mezivládní
c = multilokální
z = jiný

008
010710|n|aznnnaabn---------- f n-a|a-----110 1 $a České království. $b Komorní soud
Ostatní pozice ponechejte.
040

Zdroj katalogizace (NO)

Pole je předvyplněno.
040

$a ABH303 $b cze $e rda

046 Speciální kódovaná data (O) – tvoří se automaticky při stahování nebo
odsouhlasení autority z NA
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ZÁHLAVÍ

110

Záhlaví – jméno korporace (NO)

Pole 110 se používá k vytvoření hlavního (autoritního) záhlaví, ostatní záhlaví jsou vedlejší.
Indikátory
1. indikátor: forma jména
0 Invertovaná forma jména (Obvykle se nepoužívá)
1 Jméno jurisdikce (Záhlaví pro státní/správní orgány a organizace a státní činitele.)
2 Jméno v přímém pořadí (Většina korporativních záhlaví)
2. indikátor: nedefinován
Podpole
a
b
c
d

Jméno korporace nebo název jurisdikce jako vstupní prvek (NO)
Podřízená část (O)
Místo konání akce (NO)
Datum konání akce nebo podpisu smlouvy (O)

110 1 $a Česko. $b Zemské gubernium $7 kn20050303014
110 2 $a Jezuitská kolej (Český Krumlov, Česko) $7 ko2009520678
$a

Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek

Jméno korporace se ve vstupním prvku uvádí ve formě, pod kterou je korporace běžně
identifikována, a zapisuje se v jazyce korporace.
Forma jména jurisdikce se ověřuje v souboru geografických autorit (používá se česká forma
jména, pokud je obecně užívána).
Ke jménu lze, podle potřeby, připojit kvalifikátor, který se uvádí v českém jazyce do kulaté
závorky. Rozlišují se čtyři druhy kvalifikátorů:
Obecný kvalifikátor se užívá zejména v případě, kdy není ze jména korporace zřejmé, že se
jedná o korporaci a jméno je zaměnitelné (např. s personálním nebo geografickým jménem,
věcným termínem apod.).
110 2 $a Terezín (koncentrační tábor) $7 kn20010710647
110 2 $a Terezín (pevnost) $7 kn20020524002
Kvalifikátor místa se uvádí především jako rozlišující prvek u více korporací, jejichž jména
jsou shodná nebo snadno zaměnitelná.
Tento kvalifikátor se povinně uvádí u pěti typů českých korporací: galerie, muzea, knihovny,
nemocnice, základní a střední školy (u těchto typů korporací pozor na výjimky, kdy je
geografické jméno gramaticky nedílnou součástí jména korporace a kvalifikátor se
nepřipojuje, např. „Muzeum hlavního města Prahy“)
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Forma kvalifikátoru místa se vždy ověřuje v souboru geografických autorit.
110 2 $a Jezuitská tiskárna (Praha, Česko) $7 ko2008464138
110 2 $a Jezuitská tiskárna (Vilnius, Litva) $7 xx0100782
Instituce jako kvalifikátor se používá nejčastěji pro zápis vědeckých ústavů Akademie věd.
Pokud se tento typ kvalifikátoru použije pro zahraniční korporaci, nepřekládá se do češtiny.
110 2 $a Astronomický ústav (Československá akademie věd) $7 ko2002150691
110 2 $a Institut Afriki (Akademija nauk SSSR) $7 ko2002106439
Rok (roky) jako kvalifikátor se uvádí především jako rozlišující prvek u více korporací,
jejichž jména jsou shodná nebo snadno zaměnitelná. Nejvíce se tento druh kvalifikátoru
používá pro odlišení stejného jména, které korporace používala v různých obdobích své
existence.
110 1 $a Karel Jan Hraba, dědicové (firma : 1735-1738) $7 ko2016899708
V případě nutnosti lze u jednoho korporativního záhlaví uvést i více než jeden kvalifikátor.
Nejčastěji se objevuje kombinace obecného kvalifikátoru a kvalifikátoru místa (kvalifikátory
různého druhu se oddělují dvojtečkou s oboustrannou mezerou, obecný kvalifikátor se uvádí
na prvním místě).
$b

Podřízená složka

Podpole se používá pro podřízené a související korporace zapisované v podřízeném
vztahu, pro zápis státních/správních orgánů a organizací a státních činitelů a pro akce
zapisované v podřízeném vztahu ke korporaci.
Jméno podřízené složky se uvádí v jazyce korporace.
110 2 $a Katolická církev. $b Arcibiskupství pražské. $b Arcibiskupský seminář $7
ko2002148808
110 2 $a Barokní lékárna kláštera alžbětinek (Brno, Česko) $7 xx0040901
410 2 $a Klášter alžbětinek (Brno, Česko). $b Barokní lékárna $0 o
410 2 $a Klášter alžbětinek (Brno, Česko). $b Špitál. $b Barokní lékárna $0 o
111

Záhlaví – jméno akce (O)

Indikátory
1. indikátor: forma jména
0 Invertovaná forma jména (Obvykle se nepoužívá)
1 Jméno jurisdikce (Obvykle se nepoužívá)
2 Jméno v přímém pořadí (Většina záhlaví pro akce)
Podpole
a
e
n
d

Jméno akce nebo název jurisdikce jako vstupní prvek (NO)
Podřízená složka
Číslo akce (O)
Datum konání akce (O)
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c Místo konání akce (NO)
V souboru autorit je možné vytvářet pro jedno jméno akce autoritní záznam (záznamy) s „monografickým“
záhlavím a zároveň i autoritní záznam se „seriálovým“ záhlavím. Tyto autority je však třeba vzájemně
propojovat následujícím způsobem:
Autoritní záznam se „seriálovým“ záhlavím obsahuje v poli 680 stručnou všeobecnou poznámku o typu akce,
její periodicitě apod. a odkaz na „monografické“ autority ve formě: „Viz též záhlaví pro jednotlivé ročníky
(konference, akce,…)“. Dále může obsahovat jiné varianty jména akce v odkazech typu viz v poli 411 (tyto
odkazy pak již není nutné znovu uvádět u „monografických“ autorit).
Autoritní záznam s „monografickým“ záhlavím odkazuje v poli 511 na „seriálové“ záhlaví a v poli 680
povinně uvádí poznámku ve formě: „Toto záhlaví se používá pouze při monografickém zpracování publikace.“
111 2 $a Československý jazzový festival $7 ko2005310206
411 2 $a Jazz Přerov (festival) $0 o
678 $a Festival se koná v Přerově každoročně od r.1984.
680
$i Viz též záhlaví pro jednotlivé ročníky.
111 2 $a Československý jazzový festival $n (21. : $d 2004 : $c Přerov, Česko)
$7 kn20051027023
511 2 $a Československý jazzový festival $7 ko2005310206
680 $i Toto záhlaví se používá pouze při monografickém zpracování publikace.
$a Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek
V tomto podpoli se uvádí jméno akce jako vstupní prvek záhlaví. Výjimkou jsou akce zapsané v podřízeném
vztahu ke korporaci (více viz Poznámka pro podpole $n v poli 110).
Ke jménu akce se nedoporučuje připojovat obecný kvalifikátor, pokud je akce dostatečně určena jménem,
pořadím, rokem nebo místem konání.
111 2 $a Svět knihy (veletrh : Praha, Česko) $7 kn20040606002
111 2 $a Svět knihy (veletrh : Brno, Česko) $7 ko2005310224
$n Číslo (pořadí) akce
Číslo akce se v podpoli $n uvádí tehdy, pokud jde o jednu z číslovaných akcí se stejným (!) jménem a zapisuje
se do kulaté závorky.
111 2 $a Filmový festival mladých $n (11. : $d 1973 : $c Trutnov, Česko)
$7 ko2004252698
$d Datum konání akce
Datum konání akce se v podpoli $d zapisuje do kulaté závorky. Podpole $d se neuvádí, pokud je datum konání
akce součástí jména akce. V takovém případě se obvykle neuvádí ani podpole $n (i když je akce číslovaná,
jméno akce se každý rok mění!).
111 2 $a Zlomvaz 2002 $c (Praha, Česko) $7 ko2005275389
$c Místo konání akce
Místo konání akce se v podpoli $c zapisuje do kulaté závorkyForma jména místa konání akce se ověřuje
v souboru geografických autorit.
Podpole $c se neuvádí, pokud je součástí jména akce místo konání akce ve formě, která odpovídá geografické
autoritě (ne ve tvaru přídavného jména nebo ve formě, která není jednoznačně geograficky určená).
Pokud se akce koná na dvou místech, připojí se obě jména (spojí se spojkou „a“).
111 2 $a Jiráskův Hronov $n (64. : $d 1994) $7 ko2004244832
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ODKAZY
410

Odkaz viz – jméno korporace (O)

Toto pole obsahuje nepreferovanou (vyloučenou) formu jména korporace (např. zkratku,
jinojazyčnou variantu jména, chybnou, ale používanou formu jména apod.) a směruje ji na
autoritní záhlaví v poli 110.
Indikátory a podpole viz pole 110.
$2
Jazyk katalogizace
Pokud se v poli 410 uvádí jméno korporace v jiném jazyce, než je jazyk použitý v autoritním
záhlaví, je třeba do podpole $2 zapsat kód jazyka katalogizace (tj. „cze“) a kód jazyka,
v němž je zapsána odkázaná forma jména.
Vyvolat podpole pravým tlačítkem a dát Zobrazit skryté podpole $2. Výběr jazyků na rozklik
podpole.
110 2
410 2
410 2
410 2

$a Trnavská univerzitná kníhtlačiareň $7 ko2016899557
$a Jesus Társasága Academiai Collegiumának Bötüivel $2 czehun $0 o
$a Typis Academicis Societatis Jesu $2 czelat $0 o
$a Jezuitská tiskárna (Trnava, Slovensko) $2 czecze $0 o

411

Odkaz viz – jméno akce (O)

Toto pole obsahuje nepreferovanou (vyloučenou) formu jména akce (např. zkratku,
jinojazyčnou variantu jména, chybnou, ale používanou formu jména apod.) a směruje ji na
autoritní záhlaví v poli 111.
Jméno akce v odkazu viz může být, podle potřeb katalogizace, v „monografické“ nebo
„seriálové“ podobě (více viz Poznámka pro pole 111).
Indikátory a podpole $a,$c,$d,$e,a $n viz pole 111. Podpole $2, $0 viz pole 410.

500

Směrování odkazu viz též – osobní jméno (O)

V autoritním záznamu pro korporace lze, pokud je to vhodné, směrovat korporaci i na
související autoritní záznam pro personálního autora (pole 500). V případech, kdy se
osobní nebo rodová knihovna vyskytuje i v "korporativním" tvaru, tak se korporativní záznam
prováže přes pole 500 s příslušnou personalní autoritou
Na rozklik podpole $a stáhnout autoritu pro osobu nebo rod Pokud autorita neexistuje,
vytvořte ji a odkažte záznamy na sebe navzájem.
Pro vysvětlení vzájemných vztahů mezi autoritním záhlavím a odkazy viz též, zejména u
„českých“ korporací, se doporučuje použít poznámku v poli 665.
110 2 $a Národní knihovna České republiky. $b Pražská lobkowiczká knihovna
410 2 $a Lobkovická knihovna
410 2 $a Bibliotheca Lobkoviciana
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410 2 $a PDL Bibliotheca
410 2 $a Bibliotheca PDL
500 3 $a Lobkowiczové (rod) $7 jx20060403055
110 2 $ Vlčkova knihovna
500 1 $a Vlček, Jaroslav, $d 1860-1930 $7 jk01150105
510

Odkaz viz též – jméno korporace (O)

Pole obsahuje jméno související korporace (nejčastěji jde o dřívější nebo novější podobu
jména při změně názvu korporace) a směruje ho na záhlaví souvisejícího autoritního
záznamu. Forma jména korporace v poli 510 je vždy totožná s autoritní podobou jména
korporace v záhlaví souvisejícího autoritního záznamu.
Posloupnost tiskařského rodu, tiskařské dílny - Odkazy VIZ TÉŽ (pole 500, 510) lze
provázat následovníky a předchůdce. V poli 665 formou poznámky pak specifikujeme jejich
vztah. Uvádíme takto pouze bezprostředního předchůdce a bezprostředního pokračovatele pro
zachycení posloupnosti tiskařské činnosti příslušné tiskařské dílny.
665 $a Předchůdce: $a Pokračovatel: $a Spolupráce s: $a Faktor:
VÍCE VIZ V MANUÁLU „TISKAŘI A TISKÁRNY“
Na rozklik podpole $a stáhnout autoritu pro korporaci. Pokud autorita neexistuje, vytvořte ji a
odkažte záznamy na sebe navzájem.
Pro vysvětlení vzájemných vztahů mezi autoritním záhlavím a odkazy viz též, zejména u
„českých“ korporací, se doporučuje použít poznámku v poli 665.
Indikátory a podpole viz pole 110.
$w Řídící podpole
a = dřívější záhlaví
b = novější záhlaví
Podpole umožňuje směrování na dřívější záhlaví (kód „a“) nebo na novější záhlaví (kód „b“).
V poli 510 se toto podpole uvádí na prvním místě před vstupním prvkem v podpoli $a.
110 2 $a Klementinská tiskárna $7 xx0100843
510 2 $w a $a Jezuitská tiskárna (Praha, Česko) $7 ko2008464138
510 2 $w b $a Tiskárna normální školy (Praha, Česko) $7 xx0100842
665 $a Tiskárna působila v letech 1773-76 (tiskař J. A. Hagen). Předchůdce Jezuitská
tiskárna (1635-1773), nástupce Tiskárna normální školy (1776-1860).

511

Odkaz viz též – jméno akce (O)

Pole obsahuje jméno související akce (nejčastěji jde o dřívější nebo novější podobu jména při změně názvu
akce) a směruje ho na záhlaví souvisejícího autoritního záznamu. Forma jména akce v poli 511 je vždy
totožná s autoritní podobou jména akce v záhlaví souvisejícího autoritního záznamu.
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Na rozklik podpole $a stáhnout autoritu pro korporaci. Pokud autorita neexistuje, vytvořte ji a odkažte záznamy
na sebe navzájem.
Pro vysvětlení vzájemných vztahů mezi autoritním záhlavím a odkazy viz též, zejména u „českých“ akcí, se
doporučuje použít poznámku v poli 665.
Pole 511 se používá především pro akce zapsané „seriálovým“ způsobem (více viz Poznámka pro pole 111).
Indikátory a podpole viz pole 111.
$w Řídící podpole
a = dřívější záhlaví
b = novější záhlaví
Podpole umožňuje směrování na dřívější záhlaví (kód „a“) nebo na novější záhlaví (kód „b“). V poli 511 se toto
podpole uvádí na prvním místě před vstupním prvkem v podpoli $a.

111 2 $a Slunovrat (festival) $7 ko2006359025
411 2 $a Slunovrat Pardubice (festival) $0 o
511 2 $w a $a Svojšický slunovrat (festival) $7 ko2006359024
665
$a V letech 1980-2001 se festival konal ve Svojšicích pod dřívějším názvem Svojšický slunovrat.
680
$i Festival se koná každoročně v Pardubicích . Viz též záhlaví pro jednotlivé ročníky.
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ÚPLNÉ VĚCNÉ ODKAZY
Pole 3XX slouží k zaznamenání identifikačních údajů (geografických, oborových, profesních,
afiliačních, jazykových a dalších) spojených s korporací. Při jejich tvorbě obecně vycházíme z
biografické poznámky (pole 678), kde jsou tyto údaje uvedeny formou volné věty.
Platí pro všechna pole 3XX:
-

368

není definován žádný indikátor
není stanovena žádná interpunkce (pole ani podpole nejsou oddělována žádnými
interpunkčními znaménky)
pole je opakovatelné pouze v případě, kdy jsou uvedeny časové údaje ($s a $t).
Jinak je pole neopakovatelné a jednotlivá podpole se (opakovaně) zapisují
v rámci jednoho pole.
Jiné související informace o korporaci (O)

Podpole:
$a Typ korporace (O) – DRUHY KNIHOVEN (PROVENIO)
$s Počáteční datum rozmezí (NO)
$t Konečné datum rozmezí (NO)
$a Typ korporace (O) – DRUHY KNIHOVEN (PROVENIO)
Do pole 368 $a zaznamenáváme druh knihovny. Klikněte dvakrát na podpole $a a vyberte
z autoritního fondu příslušnou frázi:
-

měšťanské knihovny
šlechtické knihovny
církevní knihovny
knihovny (nahrazuje slovo JINÉ, neb to není ve věcných autoritách)

V případě potřeby podpole $a opakujeme.
Dodržujte uvedenou terminologii (řetězec znaků), je na ní vázáno zobrazení příslušné
ikony na mapě knižních celků - http://provenio.net/places-history/!
110 2# $aZámecká knihovna Smečno
368 $a šlechtické knihovny
V případě potřeby zopakujeme podpole $a zapíšeme další typ korporace.
$a Typ korporace
Údaje se přebírají ze souboru věcných autorit.
110 2 $a Jan Karel Hraba, dědicové (firma) $7 ko2009520682
368 $a tiskárny $s 1793 $t 1816
Kvalifikátor v záhlaví (pole 110) je v jednotném čísle, odpovídající údaj v poli 368 je
v množném čísle (takto se nachází v souboru věcných autorit).
Údaje se vybírají ze souboru věcných autorit na rozklik příslušného podpole.
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370

Související místo (O)

Do tohoto pole zaznamenáváme město, oblast nebo stát spojený s místem sídla korporace
nebo konání akce. Údaje se přebírají ze souboru geografických autorit.
Pokud se k počátečnímu a konečnému datu vztahují různá místa, pole se opakuje.
Podpole:
$c Související země (O)
$e Sídlo korporace (O)
$f Jiné související místo (O)
$s Počáteční datum rozmezí (NO)
$t Konečné datum rozmezí (NO)
Do podpole $c uvádíme pouze zemi/stát s jakou je korporace spojována. Je vhodné ho doplnit
vždy, když je známo. U českých korporací je povinné.
Do podpole $e uvádíme místo, kde má korporace sídlo.
Údaje se vybírají ze souboru geografických autorit na rozklik příslušného podpole.
Do podpole $f uvádíme jakékoliv jiné místo (obec, město, oblast, kraj, provincii, menší správní
jednotku než je stát) spojené s osobou. U českých autorů můžeme uvést místo bydliště či jiné místo,
s nímž je osoba spojena (např. u regionálních autorů).

V případě záznamu vlastníků knih v projektu Provenio vytvoříme nové pole 370 a do
podpole $f uvedeme lokaci knihovny. Vždy uvádíme časové rozpětí (byť přibližné) v
podpolích $s a $t (jejich výskyt podmiňuje zobrazení v mapě knižních celkůhttp://provenio.net/places-history/). Pole v případě potřeby opakujeme. Můžeme zde uvést i
souřadnice GPS (nachází-li objekt mimo katastr dohledatelné obce, nebo pokud již objekt
v současnosti neexistuje).
A pro jednoznačné odlišení pole 370 pro tahaní dat do mapy proveniencí, vyplňte podpole $9
heslem PROVENIO.
110 2 $a Jan Karel Hraba, dědicové (firma)
368 $a tiskárny $s 1793 $t 1816
370 $e Praha, Česko
1102 $a Zámecká knihovna Děčín
368 $a šlechtické knihovny
370 $c Česká republika $fDěčín $f 50°46'45.5"N 14°12'31.5"E $s 1628 $t 1932
110 2# $a Nostická knihovna (Praha, Česko)
368 $a šlechtické knihovny
370 $c Česko$eNostický palác$f50.0853239N, 14.4058772E$fPraha$s1670

372

Oblast působnosti (O)

Do tohoto pole zaznamenáváme oblast působnosti, expertní oblast atd., jíž se korporace
věnuje, nebo věnovala. Údaje se vybírají ze souboru věcných autorit na rozklik příslušného
podpole.
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Podpole:
$a Oblast působnosti (O)
$s Počáteční datum rozmezí (NO)
$t Konečné datum rozmezí (NO)
110 2 $a Jan Karel Hraba, dědicové (firma) $7 ko2009520682
368 $a tiskárny $s 1793 $t 1816
370 $e Praha, Česko
372 $a vydavatelská činnost $a tiskařství

377

Související jazyk (O)

Do tohoto pole zaznamenáváme jazyk(y), spojené s činností korporace. Opakujeme podpole
$a.
Klikněte dvakrát na podpole a vyberte ze seznamu příslušný písmenný kód.
Podpole:
$a kód jazyka (O)
110 2 $a Jan Karel Hraba, dědicové (firma) $7 ko2009520682
368 $a tiskárny $s 1793 $t 1816
370 $e Praha, Česko
372 $a vydavatelská činnost $a tiskařství
377 $a cze $a ger $a heb $a lat
110 2# $a Zámecká knihovna Děčín
368 $a šlechtické knihovny
370 $c Česká republika$fDěčín$f50°46'45.5"N 14°12'31.5"E$s1628$t1932
377 $a cze$ager
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POZNÁMKY, ELEKTRONICKÉ UMÍSTĚNÍ A PŘÍSTUP

665

Odkaz na historii záhlaví (NO)

Používá se pro vysvětlení vzájemných vztahů mezi autoritním záhlavím a odkazy viz též ,
zejména u „českých“ korporací a akcí. V oblasti starých tisků lze využít pro zápis
posloupnosti předchůdců a pokračovatelů v autoritních záznamech tiskáren. Pokud
záznam obsahuje více polí 500/510, použijeme podpole $a opakovaně.
Indikátory nejsou definovány.
Podpole:
$a Odkaz na historii záhlaví (O)
110 2 $a Klášter augustiniánů (Nové Město, Praha, Česko) $7 kn20041020006
510 2 $w b $a Chorobinec na Karlově (Praha, Česko) $7 kn20091119002
665 $a V r. 1785 byl klášter zrušen a později zde byl otevřen chorobinec (1791-1955?).

670

Zdroj nalezených informací (O)

Všechny informace, použité v záznamu, by měly být podloženy zdroji, z nichž jsme údaje
čerpali. V podpoli $a citujeme zdroj, v podpoli $b nalezený údaj.
Indikátory nejsou definovány
Podpole:
$a Zdroj citace (NO)
$b Nalezená informace (NO)
$u Adresa elektronického zdroje (NO)
$b Nalezený údaj- zde uvádíme údaj, který jsme ze zdroje převzali:
autoritní forma
datum narození
datum úmrtí
data (pokud oboje)
odkaz viz
odkaz viz též
biografické údaje (t. j. údaje identifikující osobu a zaznamenané v poli 678 a/nebo v polích
3XX)
Výběr ze slovníku F9, v případě přebírání více údajů z jednoho zdroje, ručně dopište.
$a - Citace zdroje
U častých zdrojů (Knihopis, BCBT, KVK, Mašek možno použít zkratku ze slovníku F9).
Příklady citací různých typů dokumentů:
Některé často požívané knižní zdroje je možné citovat zkratkou uvedenou v oficiálním
seznamu zdrojů:
http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/zdroje/knizni-zdroje/
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Monografie
670

$a Mašek, Petr: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do
současnosti, 2008-2010$b autoritní forma

670

$a Voit, Petr: Encyklopedie knihy, 2006$b odkaz viz, biografické údaje

Článek
670

$a Hrabina, Petr: Rod Hrabina v nejstarších uchovaných dokumentech. In:
Genealogické a heraldické informace 2005, Roč. 10 (25), (2006), s. 128-131$b odkaz
viz

670

$a Richterová, Alena: Kniha návštěv pražské univerzitní knihovny 1782–1958. In:
Knihovna – knihovnická revue, 22, 2011, 2, s. 71-84$b odkaz viz

670

$a www(Skolková, Linda. Ladislav Jan Živný. In: Ikaros). 2005, ročník 9, číslo 9, cit.
17.12.2015$b biografické údaje

Elektronické zdroje (kromě internetových)
670

$a Patrologia latina database [elektronický zdroj, CD-ROM]. 1995$b autoritní forma

Prameny
670

$a Mesler, Antonius: Manipulus Joseph Sapientiae & Sanctitatis spicis abundans, a
fraternis Doctrinae Manipulis adoratus...Vetero-Pragae : Typis Haeredum Joannis
Caroli Hraba, Inclyti Regni Boh. Stat. Typogr., [1735] (per Joannem Franciscum
Strebel, Factorem) $b odkaz viz

670

$a DOCTORIS ILLVSTRIS ANDREAE DE RAMPINIS ISERNIENSIS...: Commentaria
in usus et consuetudines feudorum..., (Na titulním listu rukopisné exlibris : Ex libris
Wenceslai Gregorij Hannl JVD. R[egiarum] Appel[ationum]. Consil[iarii].).
FRANCOFVRTI 1629 $b odkaz viz, pole 368

Internetové zdroje
Při citování všech internetových zdrojů se do podpole $a zapisuje datum navštívení webové
stránky. Do podpole $u můžeme uvést internetový odkaz.
Elektronické zdroje uvedené v oficiálním seznamu zdrojů citujeme oficiální zkratkou zde
uvedenou:
http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/zdroje/elektronicke-zdroje
670 $a BNF, cit. 18. 2. 2015
(oficiální zkratka pro Bibliothèque nationale de France)
Osobní stránky citujeme jako:
670 $a www(osobní stránka)
Ostatní zdroje citujeme uvedením oficiálního, nezkráceného, názvu dané stránky:
670 $a www(CERL Thesaurus), cit. 16. 3. 2015
670

$a www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 10. 4. 2015
14

$u
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDofie_Braniborsk%C3%A1_(1568%E2%80%931622)
Osobní sdělení
Personální informace zjištěné osobním kontaktem (telefon, e-mail, osobní kontakt) citujeme
jako „osobní sdělení“. Po čárce se zapisuje datum, kdy byla informace sdělena.
670

$a osobní sdělení, cit. 16.12.2015$b biografické údaje

$u Adresa elektronického zdroje – v projektu Provenio se doporučuje uvádět odkaz na
internetovou podobu zdroje do tohoto pole
V případě, že o tom majiteli nenajdete vůbec nic jiného než jeho podpis (razítko,
exlibris…) v knize, můžete jako zdroj uvést knihu, ve které je to jméno uvedené.
V případě, že máte v systému bibliografický záznam té knihy, tak ji přes pole 700, propojte
s autoritním záznamem na majitele. Pak má pole 670$a tuto podobu:
670 $a Epigrammata Graeca veterum elegantissima. (Na titulní straně vlastnický zápis
Bernhard Damke Basileae A. Ch[risto] 1633) -- Friburgi Brisgoiae : Stephanus Melechus
Gravius excudebat, 1544.
670 $a DESIDERII ERASMI ROTEROdami, de duplici Copia rerum ac verborum
Commentarij duo.(Na př. přídeští podpis vlastníka "Ioannes Dessenskij a Dessenicz".) -Argentorat. : Matthias Schurerius exscripsit, 1513. |b odkaz viz
670 $a Les Livres De Ciceron, De La Vieillesse, Et De L'amitié, Avec Les Paradoxes Du
Même Autheur (Na přední předsádce ryté heraldické exlibris s opisem: Ex libris Maria
Dorothea S. R. J. Principissa de Dietrichstein, natae principissae de Salm) -- A Paris 1691.

675

Zdroj prověřovaný s negativním výsledkem (NO)

Důvod pro zápis zdrojů, v nichž jsme informaci nenalezli, nastává nejčastěji tehdy, když jde o
důležitý zdroj, u nějž by se dalo opodstatněně předpokládat, že v něm požadovanou informaci
nalezneme. Ušetříme tím práci dalším katalogizátorům, kteří by mohli strávit zbytečný čas
prohledáváním takových zdrojů.
Toto pole je neopakovatelné! Všechny negativní zdroje se píší do opakovatelných podpolí
$a v rámci jednoho pole. Tato podpole se od sebe oddělují středníky.
U častých zdrojů (Knihopis, BCBT, KVK, Mašek) možno použít zkratku ze slovníku F9.
Indikátory nejsou definovány.
Podpole:
a Citace zdroje (O)
675

$a www(University of Edinburgh), cit. 20. 7. 2011;$a LC (Names), cit. 12. 7. 2011
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678

Biografické nebo historické údaje (O)

Biografická poznámka obsahuje stručné informace o historii korporace či akce.
Indikátory
První indikátor:
0 Biografický koncept
1 Administrativní historie korporace
U korporací a akcí se první indikátor obvykle neuvádí, případně se uvádí indikátor 1 –
administrativní historie korporace.
Druhý indikátor: není definován
Podpole
$a Biografické nebo historické údaje (O)
Při konzultaci manuálu/formuláře s NPÚ, kde používají systém Tritius jsme zjistili, že
v tomto poli používají podpole $b pro zápis rozšiřujících biografických informací.
Rozhodli jsme se pro zavedení tohoto pole v PROVENIU i ve Verbis, protože to nakonec
usnadní dohady, co vše o lidech do záznamu patří a co už je zbytečné.
$a = biografická poznámka dle doporučení NA (u zahraničních osob, které nejsou běžně
známé, můžeme psát i data a místo narození a úmrtí)
$b = informace navíc o jeho aktivitách zejména, co se týče knih
Historie korporace, tedy např. samotné knihovny nikoliv města, kde sídlí, nikoliv zámku a
všech rodů, kterým kdy zámek patřil.
$u Odkaz na online zdroj – portrét
Odkaz na obrázek umístěný na našem úložišti. Pohled „na či do“ korporace. Je-li
dohledatelný, vždy ho připojte. Tento obrázek se v Proveniu zobrazuje nahoře hned pod
názvem.
ANO110 2# $a Zámecká knihovna Březina
678 0# $a Rod hrabat ze Sternbergu patří k nejstarším českým šlechtickým rodinám v zemi. -Hrabě Kašpar Maria (1761-1838) získal zámek Březina u Rokycan, kde pobýval a založil
zde knihovnu rozšiřovanou jeho následovníky. Jan Nepomuk ze Šternberka koupil panství
Radnice u Rokycan a jejich syn Jáchym (1755-1790) začal stavbu nového zámku v nedaleké
Březině. Po jeho smrti zdědil zámek bratr Kašpar Maria. Dalším dědicem byl prasynovec
hrabě Zdeněk ze Šternberka (1813-1900), jeho syn Filip (1852-1924). Poté Jiří Douglas
(1888-1965). Zámek vlastnili Šternberkové do roku 1949. Po znárodnění bylo na zámku
umístěno lesnické učiliště, které zde sídlilo do roku 2002. Rodině Šternberků byl navrácen
roku 1990 a jeho současným majitelem je Zdeněk Šternberk (nar. 1923).$u
http://www.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/BREZINA/brezina.jpg
NE
110 2# $a Zámecká knihovna Březnice
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678 0# $a Město Březnice se nachází v okrese Příbram ve Středočeském kraji, asi 17 km jižně od Příbrami.
Státní zámek Březnice ležící v tomto městě je spravovaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou
správou v Praze. Na jeho místě stála původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z první poloviny 13. století.
Hrad a okolní krajinu drželi jeho potomci až do r. 1406. Sporé zprávy zaznamenávají, že tehdy získal část
majetku Buziců, tj. hrad, městečko Březnici a ves Bubovice, Ondřej Huler z Orlíka. Na zákrok krále Václava
IV.byla Březnice r. 1410 vykoupena od Půty ze Skály ze zástavy a v r. 1415 prodána nejvyššímu mincmistru
Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína. Jeho vnuci, Jan Václav a Jaroslav, dali hrad koncem 15. století přestavět, bylo
zdokonaleno zejména vnější opevnění. R. 1506 koupil březnické panství, tj. hrad, dvůr, městečko Březnici a vsi
Bubovice, Volenice a Oslí a části vesnic Bor, Pňovice (starší název Pinovice), Počaply, Hudčice, Martinice a
Miřetín (zanikla), Zdeněk Malovec z Chýnova a na Vimperku. Při dělení rodinného majetku r. 1531 dostal jeho
mladší syn Petr hrad a městečko. Protože se r. 1547 účastnil odboje proti králi Ferdinandovi I., byl mu majetek
zabaven a r. 1548 prodán říšskému místokancléři Jiříkovi z Lokšan. Nový majitel zahájil přestavbu pozdně
gotického hradu na renesanční zámek. Ukončení díla r. 1567 dokládá alianční znak budovatele a jeho manželky
Kateřiny Adlerové, zasazený u vstupního schodiště na zámeckém nádvoří . Jiří z Lokšan zemřel již r. 1551 a
přestavbu dokončila jeho manželka, pocházející z bohaté rodiny Dlerů z Zinneburgu ve Špýru. R. 1558 založila
na tehdejší dobu dost velkou knihovnu, jež se podnes zachovala v původním malovaném pokoji ve druhém patře
zámecké věže. Tzv. Lokšanská knihovna je nejstarší renesanční knihovnou v Čechách. V době pobělohorské, r.
1623, získal zámek královský prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda, který se stal jediným majitelem lokšanského
dědictví. Jeníšek se zúčastnil procesu proti čelným představitelům stavovského protihabsburského povstání,
zaváděl tvrdé protireformační metody a do Březnice uvedl r. 1638 jezuity. V r. 1632 dal přestavět zámeckou
kapli. Přibíkovo manželství s Lidmilou Kateřinou z Talmberka bylo bezdětné. Po jeho smrti r. 1651 převzal
březnické panství synovec Přibík Jeníšek z Újezda (+1661). Poslední člen rodu, mladší syn Františka Přibíka,
Jan Josef z Újezda (+1728), odkázal Březnici Vilému Albrechtu Krakovskému z Kolovrat. Dědic Vilém Albrecht
Krakowský (1678-1738) spojil své jméno s Jeníškovým a od té doby se členové této větve rodu jmenovali
Kolowrat-Krakowský, svobodný pán z Újezda. Jan Nepomuk Karel (1748-1816), maltézský rytíř a válečník, se
účastnil tureckých válek; v roce 1789 byl činný při dobývání Bělehradu a byl vyznamenán mnoha vojenskými
řády. Jeho mladší bratr Alois Josef Krakowský (1759-1833) se věnoval církevní kariéře. Studoval v Praze a v
Římě, byl kanovníkem v Olomouci, od roku 1812 vykonával funkci biskupa v Hradci Králové a v roce 1830 byl
jmenován pražským arcibiskupem. Přestože trpěl poruchami zraku a sluchu, vykonával své funkce velmi
svědomitě. Posledním z Kolowratů na Březnici byl Jan Nepomuk Karel (1794-1872). Byl nadšeným českým
vlastencem, členem Matice české a podporovatelem Národního muzea; tomu také odkázal své sbírky. Jeho dar
z březnické knihovny představuje dodnes to nejcennější, co Knihovna Národního muzea vlastní. Březnici a
další statky zdědila po jeho smrti rodina jeho sestry Marie Antonie (1805-1837), provdané za hraběte Pálffyho, s
podmínkou, že dědic Eduard Pálffy (1836-1915) přijme predikát „z Újezda“, což se stalo. -- Za Kolovratů (
1728–1872), avšak zejména za jejich nástupců, uherských Pálffyů, došlo na zámku k některým stavebním
změnám. Posledními soukromými majiteli byli až do r. 1945 Pálffyové z Erdödu. Poté přešel r. 1945 do
vlastnictví státu.$u http://www.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/BREZNICE/1024pxBreznice_PB_CZ_chateau_598a.jpg

(V podstatě by stačilo, to co je tučně .)

680

Obecná poznámka – PROVENIO (O)

Pole 680 obsahuje údaje o knižních a jiných sbírkách, jejich lokaci a souvisejících
provenienčních záznamech (rukopisná exlibris, razítka, supralibros…). Z hlediska evidence
proveniencí se jedná o nejdůležitější informace v záznamu.
$a - Poznámka - vyplňujte vždy výběrem z nabízených frází (F9). Jednotná a přesná
forma obsahu je velmi důležitá (řetězec znaků), protože je fráze automaticky
překládána do jiného jazyka.
-

Charakteristika knižní sbírky
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-

Charakteristika dokumentární sbírky
Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů
Lokace knižní sbírky
Charakteristika umělecké sbírky
Lokace dokumentární sbírky
Charakteristika odborné sbírky

$i Popisný text uvádějte vlastní informace týkající se složení, historie a rozsahu knižní
(dokumentární, umělecké, odborné) sbírky vztahující se ke katalogizované korporaci. Dále
formy a podoby provenienčních záznamů typických pro katalogizovanou korporaci a
informace týkající se současného uložení a dostupnosti knižní sbírky vztahující se ke
katalogizované korporaci.
$5 Kód instituce vložte ze slovníku frází (F9) příslušný kód.
$9 – Provenio
Předvyplněno heslo„PROVENIO“.
V případě opakování podpole, kdy se již samo nevyplní, vložte kód „PROVENIO“ ze
slovníku frází F9.
Pro každou frázi z podpole $a, je třeba vytvořit celé pole 680, s příslušnými informacemi
v podpoli $i a podpolem $5.
680 $aCharakteristika knižní sbírky:$iKmenová knihovna. Pův. poslední majitel: hrabě
Pálffy de Erdöd z Újezda. Knihovnu hrabat z Kolowrat doplnili jejich dědicové hrabata
Pálffyové. Knihovna obsahuje díla historická, encyklopedická, bohemika a díla s loveckou
tématikou. – Rozsah: 6294 sv. - Rodina Kolowrat-Krakowských postupně formou několika
časově rozdílných darů odkázala podstatnou část své knihovny umístěné na zámku Březnice
Knihovně NM (1818, 1824) a knihy z březnického fondu Knihovně NM odkázal r. 1893 také
Eduard Pálffy, dědic po Hanuši hraběti z Kolowrat. Kolowratský březnický fond, nacházející
se rozptýlen v Knihovně NM, v sobě skrývá druhotně několik starších provenienčních celků.
680 $aCharakteristika nejčastějších provenienčních záznamů:$i V knihovně se vyskytuje
heraldické grafické exlibris hrabat Pálffy.
V případě restituovaných knihoven uvádějte při zápisu lokace do závorky sousloví
“soukromé vlastnictví“.
680 $a: Lokace knižní sbírky:$i Zámecká knihovna Blatná (soukromé vlastnictví)$9
PROVENIO

NKČR uvádí v NA (v případě převzetí záznamu převádí) do pole 678 informace, které
v Proveniu píšeme do pole 680.
680

Veřejná všeobecná poznámka

Pro text v poznámce se používají jednotné formulace, částečně strukturované.
Tato poznámka se použije v těchto případech:
 informace o možné zaměnitelnosti u korporací i u akcí
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informace o směrování tzv. seriálové autority na tzv. monografickou autoritu u akcí
informace u tzv. monografické autority pro akce o „monografickém“způsobu zpracování

110 2 $a Kostel sv. Salvátora (Praha, Česko) $7 kn20081029004
410 2 $a Kostel sv. Salvátora (Praha, Česko : evangelický) $0 o
680 $i Nezaměňovat s: $a Kostel Nejsvětějšího Salvátora (Praha, Česko)
V případě potřeby uvedeme i tuto poznámku do opakovaného pole 680.

856

Elektronické umístění a přístup (O)

Indikátory
První indikátor: 4 HTTP
Druhý indikátor: nedefinován
Podpole:
$3 Návěští
$u Adresa elektronického zdroje
$y Text odkazu
$9 Provenio
$3 - Návěští

Návěští nám říká, jaké údaje jsou v tomto poli uvedené. Klikněte dvakrát na podpole a
vyberte frázi ze seznamu: zdroj, portret (krátce kvůli kódování), fotografie, provenience,
majitel
zdroj = odkaz např. na katalog knihovny, kde jsou uloženy knihy uvedeného majitele, odkaz
na www stránky korporace
portret = obrázek majitele jiný než v poli 678$u
fotografie = pohled do interiéru/exteriéru knihovny
provenience = fotky provenienčních záznamů
majitel = další osoba nebo korporace uvedená v knize jako majitel knihy (dříve nazýváno
spřízněná osoba). Při použití této fráze platí povinné použití podpole $9 s defaultní
hodnotou „PROVENIO“ (vložte kód ze slovníku frází F9).
$u - Adresa elektronického zdroje
Podpole $u obsahuje přímý link na webovou stránku – opac katalog, obrázek, osobní www
stránky…
U spřízněných osob obsahuje podpole permanentní link na autoritní záznam
v PROVENIU nebo autoritní bázi NKČR.
Vyhledáme záznam a převezmeme adresu uvedenou úplně dole pod záznamem v případě
Provenia v rámečku, v případě NKČR v hranatých závorkách, nikoliv tu ve vyhledávacím
řádku prohlížeče!
$y – Text odkazu
Zde napíšeme text, který zastoupí internetový odkaz (a při kliknutí na něj se zobrazí
odkazovaná stránka) nebo se zobrazí pod obrázkem.
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U spřízněných osob sem zapíšeme autoritní podobu jména z pole 100 včetně dat, jsou-li
známa.
$9 – Provenio
V případě použití pole 856 pro záznam spřízněné osoby či korporace pro účely projektu
provenio, uvedeme podpole $9 s defaultní hodnotou „PROVENIO“ (vložte kód ze slovníku
frází F9).
V případě jiného obsahu pole 856 (odkaz na literaturu či obrázek) podpole $3 nevyplňujeme.
856 4# $3 provenience
$uhttp://www.provenio.net/PROVENIO/KNM4/KOLARIK/231.jpg$yHeraldické exlibris.
856 $3 majitel $u http://provenio.net/authorities/43271$y Zámecká arcibiskupská knihovna
Kroměříž$9 PROVENIO
856 $3 majitel $u
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000741569&local_base=AUT $y Městské
muzeum (Beroun, Česko) $9PROVENIO

998

Šifra zpracovatele (NO)

V tomto poli uvedeme svou zkratku, aby bylo zřejmé, kdo záznam vytvořil ($a). V případě
revize záznamu, se revidující napíše do podpole $b.
Indikátory nedefinovány.
Podpole $a šifra zpracovatele
$b Šifra revidujícího – podpole je nutno vyvolat pravým tlačítkem
998 $a Mašek$b jaka, MV
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PŘÍKLAD

LAB -----nam-a22------i-4500
001 kpw3344539
003 CZ-PrLNM
005 20180406114924.7
008 140304|n|aznnnaabn-----------n-a|a-----040 ## $aABH303$bcze$eFRBR-RDA
110 2# $aZámecká knihovna Děčín
368 $ašlechtické knihovny
370 $cČeská republika$fDěčín$f50°46'45.5"N 14°12'31.5"E$s1628$t1932
377 $acze$ager
410 2# $aDěčín - zámecká knihovna$0o
410 2# $aTetschen - zámecká knihovna$0o
410 2# $aDěčínská knihovna$0o
410 2# $aTetschner Bibliothek$2czeger$0o
410 2# $aSchloßbibliothek Tetschen$2czeger$0o
410 2# $aTetschner Schloßbibliothek$2czeger$0o
410 2# $aFürstlich Thunische Bibliothek Tetschnen$2czeger$0o
500 2# $aThun-Hohensteinové (rod),$bhrabata$9provenio
500 1# $aThun-Hohenstein, Václav Josef,$chrabě,$d1737-1796$9provenio
500 1# $aThun-Hohenstein, František Antonín,$bI.,$chrabě,$d1786-1873$9provenio
500 1# $aThun-Hohenstein, František,$chrabě,$ckníže,$d1847-1916$9provenio
670 $aHistorické fotografie$uhttp://www.fotohistorie.cz/Ustecky/Decin/Decin/Decin__zamek/Default.aspx
670 $aZámek Děčín$uhttp://www.zamekdecin.cz/web_cz/
670 $aLEDÍNSKÁ-MALÁ, Hana. Zámecká knihovna v Děčíně a její likvidace. Knihovna.
Vědeckoteoretický sborník. Sv. 8., 1971.$bdata
670 $aBAR, Přemysl. Z Itálie na Moravu. Osudy dvou středověkých rukopisů kanonického
práva z fondu Moravské zemské knihovny. In Problematika historických a vzácných knižních
fondů Čech, Moravy a Slezska 2007. Sborník z 16. odborné konference Olomouc, 13.-14.
listopadu 2007. Olomouc, 2008, s. 145151.$uhttp://www.vkol.cz/data/soubory/import/konf16/14.pdf
670 $aBAĎUROVÁ, A. - SVOBODOVÁ, J. - ŠÍCHA, V. Vlastnická označení knih v
historickém fondu Knihovny Akademie věd ČR (první výsledky průzkumu). In: Sborník NM
řada C (Zpracování ´vlastnických stop´ v knihách PROVENIO. Metodika výzkumu knižních
proveniencí), 58, 2013, č.3-4, s.76-79.
678 0# $a Knihovna byla založena zakladatelem děčínského majorátu hr.Thunů Václavem
Josefem a zvláště pak doplňována za jeho syna Františka Antonína Thuna-Hohensteina (17861873). Byla obohacena také knihovnou F.M.Pelcla a pozůstalostí státníka Leopolda Lva
Thuna (1811-1888). Představovala skvělý typ šlechtické knihovny z 18.-19. stol. obsahující
na 70 000 svazků. Po prodeji děčínského zámku československému státu v r. 1932 byla
knihovna vletech 1933-1934 – kromě malého zbytku – rozprodána v aukcích O. Pyšvejce a
Karla Zinka a její stopy lze najít na mnoha místech.
$uhttp://www.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/DECIN/Decin.JPG$uhttp://www.prove
nio.net/PROVENIO/AUTORITY/ZAMECKA_DECIN/s7859_zamek1.jpg
680 $aCharakteristika knižní sbírky:$iVe fondu lze z hlediska rodové knihovny ThunHohensteinů rozpoznat jednak osobní mědirytinové exlibris Františka Thun-Hohensteina,
jednak červené heraldické razítko "Tetschner Bibliothek" (70 x 63 mm). Obsahovala však
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ještě další knižní celky, akvizice rodiny. - Bylo zde množství literatury k českým dějinám,
řada vzácných rukopisů a jiného materiálu. Knihovnu využívaly ke studijním účelům přední
osobnosti českého národního obrození - František Martin Pelcl, Josef Dobrovský, Josef
Jungmann, František Palacký a řada dalších.$9PROVENIO
856 4#
$uhttp://www.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/ZAMECKA_DECIN/image.jpg.ashx.jp
g$yNejstarší vyobrazení děčínského zámku z r. 1628.
856 4# $uhttp://www.provenio.net/PROVENIO/KNM4/RUZNE/38.jpg$yHeraldické exlibris
s Řádem Zlatého rouna a textem "EX LIBRIS COM A THVN-HOHENSTEIN TETSCHEN"
- exlibris Františka Thun-Hohensteina z r. 1911.
856 4#
$uhttp://www.provenio.net/PROVENIO/KNM5/HERALDEX/KNM_EXL_heraldicka_00194
.jpg$yČerné razítkové heraldické exlibris s textem "Tetschner Bibliothek".
856 4#
$uhttp://www.provenio.net/PROVENIO/KNM5/HERALDEX/KNM_EXL_heraldicka_00200
.jpg$yČervená varianta razítkového heraldického exlibris Thun-Hohensteinské knihovny v
Děčíně s textem "Tetschner Bibliothek".
856 4#
$uhttp://www.provenio.net/PROVENIO/KNM2/ZAKLADNI/IMG_7307.JPG$yČervená
varianta razítkového heraldického exlibris Thun-Hohensteinské knihovny v Děčíně s textem
"Tetschner Bibliothek".
856 4# $uhttp://www.provenio.net/PROVENIO/KNM4/ZAMBERK/8927.jpg$yHeraldické
razítko s textem „TETSCHENER SCHLOSSBIBLIOTHEK“.
856 4# $uhttp://provenio.net/authorities/44176$yHegenmüller von Dubenweilern, Wenzel,
1608-1658$3fmo$9PROVENIO
856 4# $uhttp://provenio.net/authorities/35360$yBünau (rod)$3fmo$9PROVENIO
856 4# $uhttp://provenio.net/authorities/38127$yBünau, Heinrich von, hrabě, 16971762$3fmo$9PROVENIO
856 4# $uhttp://provenio.net/authorities/44175$yEngelshofen von, rytíř$3fmo$9PROVENIO
998 $ajaka$aMV

LAB -----nam-a22------i-4500
001 pra330
003 CZ-PrLNM
005 20180418120547.2
008 140225|n|aznnnaabn-----------n-a|a-----040 ## $aABH303$bcze$eFRBR-RDA
110 2# $aZámecká knihovna Smečno
368 $ašlechtické knihovny$9PROVENIO
370 $cČeská republika$fSmečno$f50.1884375N, 14.0403650E$s1622$t1910
410 2# $aSmečno - zámecká knihovna
410 2# $aBibliotheca Smečnensis
670 $aWikipedia$uhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Sme%C4%8Dno
670 $aInformace o knihovnách ve Smečně
$uhttp://www.spolekpratelsmecna.estranky.cz/clanky/zpravy-z-tisku/informace-oknihovnach-ve-smecne.html
670 $aMAŠEK, Petr: Zámecké knihovny z okolí Slaného. Slánský obzor, roč. 20, 2012, s.
58-73.
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678 0# $aSmečno je obec nedaleko Kladna, původně ves, kterou i s tvrzí zakoupil r. 1418
Markvart z Martinic a s rodem Martiniců byly dějiny Smečna spojeny po dalších pět století.
Za Jiřího Bořity z Martinic byla v 80. letech 16. století zahájena přestavba pozdně gotické
tvrze na mohutný renesanční zámek. Stavbu dokončil jeho synovec Jaroslav Bořita z
Martinic, jeden z předních katolických politiků své doby. Dnes je interiér zámku nepřístupný,
objekt slouží jako sociální ústav pro ženy.
$uhttp://www.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/BORITA Z
MARTINIC/SmecnoCastle.JPG
680 $aCharakteristika knižní sbírky:$iNeexistující knihovna. Martinická zámecká knihovna
na Smečně byla rozšířena za Jaroslava Bořity Martinice o teologickou knihovnu Václava
Budovce z Budova, kterou získal při pobělohorské konfiskaci. V ní byla i zámecká rukopisná
bible s vyobrazením upálení Jana Husa. Martinicové darovali knihy i do františkánského
kláštera ve Slaném. Knihovna na zámku ve Smečně byla obsáhlá a stále byla doplňována. Ve
třicátých letech 20. století byla rozprodána v aukcích (viz aukční katalogy Pyšvejce a Zinka).
Jednotlivosti se nacházejí rozptýleně v řadě knihovních institucí.$5CZ-PrLNM$9PROVENIO
680 $aCharakteristika dokumentární sbírky:$iZámecký archiv byl na začátku 20. let 19.
století rozdělen na dvě části. Jedna byla uložena ve věži a druhá v I. patře vedle kaple. Za
hraběte Jindřicha Jaroslava Clam Martinice (1840-1887) navštívili zámek a pracovali v
archivu Palacký, Emler, Rezek, A.Sedláček. Z archivu čerpal i Danielis a Miltner. Hrabě byl
předsedou společnosti Musea království českého a sám uspořádal spisy od r. 1597, svoji
spisovou agendu, dílo Slavatovo a zlomky děl hraběte Bernarda Ignáce z Martinic. Archiv na
zámku byl přemisťován a částečně skartovány doklady o hospodaření v r. 1889 důchodním
Karelem Herinkem na příkaz hr. Richarda Bořity Clam Martinice z důvodu nedostatku prostor
pro archivaci dokladů. V r. 1910 opět byla nařízena částečná likvidace dokladů převážně o
vedení jednotlivých hospodářství. Doklady byly používány i při dehtování stromů a dokonce
do nich smečenský řezník balil maso. Archiv byl přemístěn ze zámku a uschován v muzeu ve
Slaném.$5CZ-PrLNM$9PROVENIO
680 $aCharakteristika nejčastějších provenienčních záznamů:$iOválné heraldické razítko s
textem „BIBLIOTHECA SMEČNENSIS“. Alianční zlacené heraldické supralibros - na
přední desce martinický erb, iniciály "IBLBAM" [= Jaroslaus Bořita Liber Baro a Martinic] a
datace; na zadní desce šternberský znak a iniciály "MEBASS" [= Maria Eusebia Baronissa a
Sternberg]. Vazby jsou nejčastěji kožené, pergamenové, bílé celokožené; často barevně
odlišené - Jaroslav červená kůže, Eusebie - zelená kůže. Knihy z původní Budovcovy
knihovny nesou jeho supralibros se jménem a datací, buď na hřbetu nebo na přední desce
knihy.$5CZ-PrLNM$9PROVENIO
680 $aLokace knižní sbírky:$iKnihovna byla rozprodána. Jednotlivosti se nacházejí
rozptýleně v řadě knihovních institucí (Knihovna Národního muzea, Strahovská knihovna,
Národní knihovna).$5CZ-PrLNM$5CZ-PrNK$5ABE459
856 4# $uhttp://www.provenio.net/PROVENIO/KNM4/DS/2200.jpg$yOválné heraldické
razítko s textem „BIBLIOTHECA SMEČNENSIS“.
856 4# $3fmo$uhttp://provenio.net/authorities/30946$yBořita z Martinic, Jaroslav,15821649,hrabě$9PROVENIO
856 4# $3fmo$uhttp://provenio.net/authorities/30943$yz Martinic, Marie Eusebie,1584–
1634,hraběnka$9PROVENIO
856 4# $3fmo$uhttp://provenio.net/authorities/78416$yBudovec z Budova, Václav,15511621$9PROVENIO
998 $ajaka$bMV
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