Katalogizace starých tisků RDA/MARC21 v KNM2
Instrukce pro katalogizaci dle požadavků Souborného katalogu



Katalogizační záznamy musí splňovat požadavky na minimální záznam, které stanovuje
Národní knihovna ČR. V případě nejasností jsou manuály NK ČR k dispozici na adrese:

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-rukopisu-a-starych-tisku/prac-skup


Záznamy navíc musí obsahovat pole definovaná KNM, 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.

Přehled polí
Pole

Popis

o/no p/a

001

Identifikační číslo (automaticky)

no

p

003

Identifikátor kontrolního čísla (automaticky)

no

p

005

Datum posledního zpracování (automaticky)

no

p

007

Kódy fyzického popisu (automaticky)

no

-

008

Údaje pevné délky (typ data, datum vydání, místo vydání, jazyk)

no

p

040

Zdroj katalogizace (neopakovatelné pole!)

no

p

041

Kód jazyka (povinné v případě vícejazyčných publikací)

o

a

044

Kód země vydání (povinné v případě více zemí vydání)

no

a

072

Kód předmětové kategorie (v hesláři Konspekt – zpravidla 094)

o

p

100

Hlavní záhlaví – osobní jméno (jméno autora)

no

a

110

Hlavní záhlaví – jméno korporace

no

a

245

Údaje o názvu

no

p

246

Variantní názvy

o

-

250

Údaje o vydání

no

a

264

Vytvoření/vznik (místo vzniku, jméno tvůrce, datum vytvoření)

o

a

300

Fyzický popis (rozsah)

o

p

336

Typ obsahu (definováno)

o

p

337

Typ média (definováno)

o

-

338

Typ nosiče (definováno)

o

p

340

Fyzický nosič (v případě, že se jedná o rukopis)

o

-

5XX Poznámky (povinné v případech vymezených v RDA)

o

a

510

Citace a odkazy (bibliografie, především Knihopis)

o

a

561

Poznámka o historii vlastnictví (v případě evidence provenience)

o

-

563

Poznámka o vazbě

o

-

590

Poznámka o defektním exempláři

o

-

655

Žánr/Forma (jednak žánr knihy, jednak klasifikace provenience)

o

p

700

Vedlejší záhlaví – osobní jméno (tiskař, nakladatel, dřívější majitel)

o

a

710

Vedlejší záhlaví – jméno korporace

o

a

787

Nespecifikované spojení (konvoluty)

o

-

852

Lokace (knihovna, signatura)

o

-

856

Elektronické umístění a přístup (propojení s fotografiemi)

o

-

903

Označení – staré tisky (vždy RP)

o

p

910

Údaje pro souborný katalog (definováno)

no

p

984

Místo vydání – staré tisky (v hesláři Stará města)

o

a

995

Elektronická objednávka (definováno)

o

-

o – pole je opakovatelné/ no – pole není opakovatelné
p – povinný údaj z hlediska minimálního záznamu/ a – údaj je povinný, pokud je zjistitelný

Poslední aktualizace: 25. 2. 2020

KATALOGIZACE
007 Kódy fyzického popisu
Pole je předvyplněno.
007

ta

008 Údaje pevné délky
Rozklikněte, otevře se vám formulář. Vyberte Typ dokumentu BK = Knihy. Určete status
publikování (např. s = jedno známé/pravděpodobné datum) a vepište rok vydání. Vyberte kód
země a jazyk obsahu.
Pole nemá indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí:


Pozice 00-05: Datum uložení do souboru



06: Typ data
o e – podrobné datum (na pozicích 7-10 se uvede rok vydání a na pozici 11-14
měsíc a den ve formě mmdd. Není-li den znám, zapíše se uu).
o m – rozmezí let vydání
o p – různí-li se datum vydání a datum tisku (na pozicích 7-10 datum vydání, 1114 datum tisku)
o q – nejisté datum (na pozicích 7-10 nejdřívější možné datum vydání, 11-14
nejpozdější)
o s – jedno známé nebo přibližné datum (pokud jej vyhledáme z jiného zdroje)



07-10: 1. datum vydání



11-14: 2. datum vydání



15-17: kód místa vydání (země)



vyšlo-li dílo ve více než v jedné zemi, zapisuje se pouze první kód, další se uvedou
v poli 044



35-37: kód převládajícího jazyka dokumentu (je-li dokument vícejazyčný nebo
obsahuje překlad, viz pole 041)

008

160412s1636----gw |||||||||||||||||ger||

040 Zdroj katalogizace (NO)
Pole je předvyplněno.
040 ## $aABH303 $bcze $9 2$erda

041 Kód jazyka (O)
Vyplňte v případě, že je dokument ve více jazycích, nebo obsahuje překlad. Uvádějte všechny
jazyky, vč. jazyka uvedeného v poli 008. Vyberte z nabídky.
1. indikátor: Indikátor překladu


0 – Je napsán v originálním jazyce a neobsahuje překlad.



1 – Je překladem, nebo překlad obsahuje.

Podpole:


a – Kód jazyka textu (O)



h – Kód jazyka originálu a/nebo předlohy pro překlad (O)



k – Kód jazyka překladu zprostředkujícího původní text (O)

! podpole $a na prvním místě se shoduje s jazykem v poli 008
041 1# $ager $hlat

044 Kód země vydání (NO)
Vyplňte v případě více zemí vydání. Uveďte všechny země vydání, vč. země uvedené v poli
008. Vyberte z nabídky.
Podpole:


a – Kód země vydání (O)

044 ## $axr $agw

072 Kód předmětové kategorie (O)
Rozklikněte podpole $a, vyberte z následujících možností:
072 #7 $a093 $xPrvotisky $2Konspekt $912
072 #7 $a094 $xStaré tisky $2Konspekt $912
072 #7 $a094.5 $xTisky (19. stol.) $2Konspekt $912
V případě tisků vydaných po roce 1900 vyberte vhodnou předmětovou kategorii (např. 101
Filozofie).

100 Hlavní záhlaví – osobní jména (NO)
Rozklikněte podpole $a, v dostupných autoritních záznamech vyhledejte jméno autora. Při
výběru preferujte zeleně a růžově zbarvené záznamy. Pokud autoritu nenajdete, vytvořte novou.
Poté rozklikněte podpole $4 a vyberte kód role.
1. indikátor: Indikátor formy jména


0 – rodné, křestní jméno



1 – ve tvaru příjmení, jméno (toto je nejčastější forma zápisu)



3 – jméno rodu

Podpole:


a – osobní jméno (NO)



b – římské číslice (NO)



c – doplňky ke jménu jiné než data (O), např.: svatý, český král, vdova



d – data související se jménem (NO)



q – rozpis iniciál, úplnější forma jména (NO), např. František Xaver



4 – kód role, např.: aut, ctg, dis, lbt



e – slovní označení kódu role

! První/hlavní autor se uvádí v poli 100, ostatní autoři v 700 (protože pole 100 není
opakovatelné).
! V případě prefixů a předložek (von, de) konzultujte manuály NK ČR:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-rukopisu-a-starych-tisku/prac-skup

100

1#

$aKopitar,

Jernej,

$d1780-1844$7jn20020325006

$4aut

$eAutor
100

1#

$aKarel$bIV.

$cčeský

král

a

římský

císař,

$d1316-

1378$7jk01053000 $4aut $eAutor

110 – Hlavní záhlaví – jméno korporace (NO)
Rozklikněte podpole $a, vyhledejte jméno korporace. Při výběru preferujte zeleně a růžově
zbarvené záznamy. Pokud autoritu nenajdete, vytvořte novou. Poté rozklikněte podpole $4 a
vyberte kód role.
1. indikátor: Indikátor formy jména


0 – invertovaná forma jména



1 – jméno jurisdikce



2 – jméno v přímém pořadí

Podpole:


a – jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO)



b – podřízená složka (O)



4 – kód role

110 2# $aJezuité $7kn20010710123 $4aut

245 – Údaje o názvu (NO)
Název opisujte nejlépe celý a ve stejné formě, v jaké jej vidíte na titulní straně (vč. chyb,
majuskul a minuskul).
1. indikátor: vedlejší názvové záhlaví


0 – záznam neobsahuje autora v polích 100, 110



1 – záznam obsahuje autora v polích 100, 110

2. indikátor: vyloučení znaků z řazení (systém při vyhledávání vynechá mluvnický člen na
začátku názvu díla, o tom blíže manuály NK ČR)


0-9 – počet znaků vyloučených z řazení (Začíná-li název mluvnickým členem, např.
v případě německého členu Der vyloučíme 3 znaky + 1 mezeru = 4. Totéž platí pro
gramatické členy v dalších jazycích: le, la, les, un, une, il, i, el, the, a atd.)

Podpole: (nutno dodržet uvedené pořadí – podpole $c je VŽDY poslední)


a – název (NO)



b – další údaje o názvu (NO)



n – číslo části/sekce díla (O)



q – název části/sekce díla (O)



c – údaj o odpovědnosti (NO)

! Podpole $a začíná VŽDY velkým písmenem.
! = v německých slovech nahrazujte –
! / ve smyslu čárky nahrazujte ,
! Grafické vyjádření „et“ přepisujte [et], ale & přepište jako &. V zásadě platí, že se přepisují
všechny znaky v téže podobě, pokud to umožňuje standardní znaková sada klávesnice.
! Abreviatury a ligatury rozepisujte v hranatých závorkách, např. „c[a]eterarum”
! Chronogram rozepisujte tak, jak je v knize a do pole 500 uveďte: „Rok vydání
v chronogramu“.
! Alternativu názvu je možné zapsat do pole 246 – Variantní názvy.
245 10 $aKleine Schriften zu vergleichenden Physiologie und
Anatomie und Naturgeschichte gehörig : $bMit einer Kupfertafel
/ $cvon Joh. Friedr. Blumenbach Königl. Grossbritt. Hofraths ;
Uibersetzt und herausgegeben von D. Joh. Gottfr. Gruber

246 – Variantní názvy (O)
1. indikátor:


0 – Generuje se poznámka, negeneruje se vedlejší záhlaví



1 – Generuje se poznámka i vedlejší záhlaví (variantní název je selekčním údajem a
zároveň je zobrazen v záznamu), např. díla se souběžným titulním listem v jiném
jazyce, názvy z patitulů, předtitulních listů, defektní tisky



2 – Negeneruje se poznámka, negeneruje se vedlejší záhlaví



3 – Generuje se vedlejší záhlaví, negeneruje se poznámka (variantní název je selekčním
údajem, ale nezobrazuje se v záznamu), užijte pro transkribované názvy, části názvů,
názvy částí

2. indikátor: Typ názvu


# - Není specifikován



0 – Část názvu/název části



1 – Souběžný název



2 – Rozlišující název



3 – Další variantní název



4 – Obálkový název



5 – Název na doplňkové titulní straně



6 – Hlavičkový název



7 – Živé záhlaví



8 – Hřbetní název

Podpole:


a – Hlavní název (NO)



b – Další část údajů o názvu (NO)



i – Text návěští poznámky (NO) – pokud nelze zvolit jedno návěští z 2. indikátoru



n – Číslo části (O)



p – Název části (O)

! Variantní názvy zapisujte ve zkrácené podobě (ca prvních 5 slov), pokud název začíná členem,
člen se vynechává.

245

10

$aII.

Pohřebnj

Kázánj:

Nad

vsslechtilau

Panenkau,

Anničkau, Negmilegssj Dcerkau, Slowutné poctiwosti Pana Martina
Bočka Lipnického
246 33 $aII. pohřební kázání nad ušlechtilou panenkou Aničkou
246 33 $aDruhé pohřební kázání nad ušlechtilou panenkou Aničkou
246 33 $a2. pohřební kázání nad ušlechtilou panenkou Aničkou

250 – Údaje o vydání (NO)
Údaje o vydání zapisujte ve stejné formě, jak je napsáno v knize.
Podpole:


a – Označení vydání (NO)



b – Další údaje o vydání (NO) – údaje o odpovědnosti a souběžné údaje o vydání

! Pokud vyhledáte údaj jinde než v knize, uveďte jej do hranatých závorek a zdroj zaznamenejte
do pole 500/510.
! Uvádějte primárně údaj v jazyce hlavního názvu, jinak první v pořadí.
! Je-li údaj součástí názvu či nakladatelských údajů, v tomto poli jej již znovu neuvádějte.
250 $aQuinta Editio / $bAb Autore recognita et aucta

264 – Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva (O)
Údaje zapisujte ve stejné formě, jak je napsáno v knize.
1. indikátor: pořadí údajů


# – Neuvádí se/první údaj (dílo je vydáno ukončené a nedojde ke změnám údajů).



2 – Dočasný údaj



3 – Současný/poslední údaj

2. indikátor: funkce


0 – Vytvoření/vznik



1 – Nakladatel



2 – Distributor



3 – Výrobce



4 – Údaje o autorských právech

Podpole:


a – Místo vydání, distribuce atd. (O)
! V případě více míst vydání/více nakladatelů oddělujte údaje středníkem
s oboustrannou mezerou: _;_
! Pokud nedohledáte místo vydání, vyberte ze slovníku: [Místo vydání není známé]



b – Jméno nakladatele, distributora, atd. (O)
! Není-li nakladatel uveden, uveďte údaje o tiskaři (resp. knihkupci) v poli 264 s 2.
indikátorem 1 (tedy na místo nakladatele)
! Pokud nedohledáte nakladatelské aj. údaje, vyberte ze slovníku: [nakladatel není
známý]



c – Datum vydání, distribuce, atd. (O)
! Datum vydání uvedené slovně nebo římskými číslicemi přepište na arabské číslice
! Chronogram zapište arabskými číslicemi v hranatých závorkách a v poli 500 uveďte:
„Rok vydání v chronogramu“.
! Datum vydání je nutné určit VŽDY alespoň přibližně a pomocí arabských číslic

! Fingovaná impresa: do pole 264 zapište, jak je v knize. Pokud dohledáte skutečné údaje,
zapište je do pole 500. Skutečné místo vydání uveďte v poli 984, nakladatele/ tiskaře v poli
700/710.
264 #1 $aBasileae : $bapud Andream Cratandrum, $c1522

300 – Fyzický popis (O)
Podpole:


a – Rozsah (O)
! Uvádějte každou sekvenci listů/stránek, jak jsou použity v knize.

! Nečíslované části dopočítejte a uveďte arabskými číslicemi s výrazem „nečíslovaných
stran“ (listů/sloupců/obrazových příloh).
! Do rozsahu se započítávají i přílohy.
! V případě chybného číslování uveďte „to je“ a správné číslování.
! Frontispis je 1 nečíslovaná příloha.


b – Další fyzické údaje (NO) – specifikace příloh uvedených v podpoli $a
! Užívané výrazy: (barevné/kolorované) ilustrace, erby, faksimile, formuláře,
genealogické tabulky, iluminace, mapy, noty, plány, portréty, schémata, vzorky,
frontispis.



c – Rozměr (O)
! Uveďte formát (počet listů v jedné složce) a výšku v celých centimetrech
zaokrouhlených nahoru (u knih menších než 10 cm uveďte výšku v milimetrech).


300

e – Doprovodný materiál (NO)
##

$avii,

567

stran,

to

je,

576

stran,

3

přílohy

:

$bkolorované ilustrace ; $c8° (16 cm)

336, 337, 338 – Typ obsahu, média, nosiče (O)
Pole jsou předvyplněna.
336 ## $atext $btxt $2rdacontent
337 ## $abez média $bn $2rdamedia
338 ## $asvazek $bnc $2rdacarrier

340 – Fyzický nosič (O)
Užijte v případě, že se jedná o rukopis (např. v konvolutu tisků je přivázán jeden rukopis) a
napište do podpole $d „rukopis“.
340 ## $drukopis

500 – Všeobecná poznámka (O)
Podpole:


a – Text poznámky (O)



3 – Návěští (NO)

! Užívané výrazy v návěští: Typografický popis, Výzdoba, Ilustrace…
500 $3Ilustrace $a10 celostránkových rytin: mezi s. 6 a 7
Narození Páně, signováno …

505 – Formalizovaná poznámka k obsahu (O)
1. indikátor: úplnost zápisu


0 – Úplný obsah – Obsahuje:



1 – Neúplný obsah – Neúplný obsah:



2 – Částečný obsah – Obsahuje též:



8 – Návěští se negeneruje

2. indikátor: forma zápisu obsahu


# – Základní (nevýznamné názvy popisované jednotky, užívejte pouze podpole $a)



0 – Rozšířená (pro zápis přítisků a přídavků a více děl vydaných pod společným
názvem)

Podpole:


a – Text poznámky (NO)



g – Doplňující údaje (O)



r – Údaj o odpovědnosti (O)



t – Název (O)

505 2# $aDíl 1. [Postilla letnij]. 7 nečíslovaných, 423, 1
nečíslovaný list – Díl 2. Postilla zymnij. 161 listů
505 20 $gPřídavek 1.: $tHymny to gest pijsnie chwal Božských od
některých

swatých

latinském

jazyku

doktorůw
složené

a

a

biskupůw

nynij

w

cýrkewnijch

jazyk

cžeský

/
od

$rw
Jana

Worličného miesstienina Nowého Miesta Pražského přeložené -$gPřídavek 2.: …

510 – Citace a odkazy (O)
Indikátory:


3 – Lokace citace neuvedena



4 – Lokace citace uvedena

Podpole:


a – Název zdroje (NO)



b – Pokrytí zdroje (NO)



c – Lokace ve zdroji (NO)



u – Adresa elektronického zdroje (O) – volitelné, užívejte pouze permanentní odkazy!

! Bohemikální tisky VŽDY dohledávejte v národních databázích:


Knihopis – https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=KPS



BCBT – http://clavius.lib.cas.cz/katalog/

! Citace: Knihopis, www(CERL Thesaurus), VD 16, VD 17, Edit 16, ICCU, www(BCBT) –
pro 16. a 17. století, BCBT – pro 18. století.
510 4# $aKnihopis, $cK01234
510 4# $awww(BCBT), $cBCBT01234

561 – Poznámka o historii vlastnictví (O)
Pole se používá pro volně tvořenou poznámku o provenienčním záznamu v knize, pokuste se
však užívat předdefinovaný slovník. Při tvorbě obsahu pole 561 vycházejte z podoby třetí
(nejnižší a nejpodrobnější) úrovně Hierarchického hesláře pro kategorizaci a klasifikaci
provenienčních poznámek a značek dostupné na: http://files.provenio.net/pdf/CERMET.pdf
(str. 20–22).
Podpole:


8 – Propojení souvisejících polí (O)



a – Text poznámky (NO)



5 – Kód instituce MARC (NO)

561 ## $81\c $aNa rubu titulního listu natištěný mědirytinový
erb Václava Jana Michny z Vacínova (v pásce "Wenceslaus Michna
Sac: Rom: Imp: Comes de Waczinoua") jako exlibris. $5CZ-PrLNM

590 – Poznámka o defektním exempláři (O)
Podpole:


a – Text poznámky (NO)



5 – Kód instituce MARC (NO)

590

##

$aExemplář

dochován

neúplně,

z poslední

čtyřlistové

složky T dochováno pouze f. T1-T2.

655 – Rejstříkový termín – žánr/forma (O)
Pole se používá jednak pro označení žánru dokumentu (v podpoli $2 uveďte: czenas), jednak
pro normalizovanou klasifikaci typu provenienčního záznamu v knize (v podpoli $2
uveďte: provcz). Obsah vybírejte z předdefinovaného slovníku. Podpole $a obsahuje kategorii
základní úrovně, podpole $b obsahuje kategorii druhé, nižší úrovně Hierarchického hesláře pro
kategorizaci a klasifikaci provenienčních poznámek a značek, který je dostupný na:
http://files.provenio.net/pdf/CERMET.pdf (str. 20–22).

1. indikátor: typ termínu


# - Základní



0 – Fasetový

2. indikátor: heslář použitý při výběru věcného záhlaví


4 – Zdroj nespecifikován



7 – Zdroj specifikován v podpoli $2

Podpole:


8 – Propojení souvisejících polí (O)



a – Žánr/forma (NO)



y – Chronologické zpřesnění – většinou životní data majitele knihy, který zanechal
konkrétní provenienční záznam



2 – Zdroj záhlaví nebo termínu (NO)



5 – Instituce, k níž se pole vztahuje (NO)

655 #7 $amodlitby $7fd132841 $2czenas
655 #7 $81\c $aTištěná vlastnická značka $bgrafické heraldické
exlibris na štítku $y1654-1667 $2provcz $5CZ-PrLNM

700 – Vedlejší záhlaví – osobní jméno (O)
Obsahuje osobní jména použitá jako vedlejší záhlaví, tzn. jména uvedená v polích 245, 250,
264 a poznámkových polích (vč. pole 561!) spolu s označením role. Rozklikněte podpole $a,
v dostupných autoritních záznamech vyhledejte jméno. Při výběru preferujte zeleně a růžově
zbarvené záznamy. Pokud autoritu nenajdete, vytvořte novou. Poté rozklikněte podpole $4 a
vyberte kód role.
1. indikátor: indikátor formy jména


0 – Jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem (na prvním místě jméno)



1 – Jméno se uvádí pod příjmením (ve tvaru příjmení, jméno)



3 – Jméno se uvádí pod jménem rodiny/rodu

Podpole:


8 – Propojení souvisejících polí



a – Osobní jméno (NO)



b – Římské číslice (NO)



c – Doplňky ke jménu jiné než data (O)



d – Data související se jménem (NO)



q – Rozpis iniciál jména, nebo úplnější forma jména (NO)



4 – Kód role



6 – Slovní vyjádření role

! U starých tisků zapisujte vždy tiskaře.
700 1# $aHagen, Jan Adam, $d -1781 $7jo2010594873 $4prt $6faktor
700 1# $81\c $aMichna z Vacínova, Václav Jan, hrabě, 1609-1667
$4fmo $6dřívější majitel

710 – Vedlejší záhlaví – jméno korporace (O)
Obsahuje korporace použité jako vedlejší záhlaví spolu s kódem role. Rozklikněte podpole $a,
v dostupných autoritních záznamech vyhledejte korporaci. Při výběru preferujte zeleně a
růžově zbarvené záznamy. Pokud autoritu nenajdete, vytvořte novou. Poté rozklikněte podpole
$4 a vyberte kód role.
1. indikátor: indikátor formy jména


0 – Invertovaná forma jména



1 – Jméno jurisdikce



2 – Jméno v přímém pořadí

Podpole:


a – Jméno korporace/jurisdikce jako vstupní prvek (NO)



b – Podřízená složka (O)



4 – Kód role

! U starých tisků zapisujte vždy nakladatele a tiskaře korporativního charakteru (dědicové,
spolupráce více tiskařů).

710 2# $aTiskárna normální školy (Praha, Česko) $7xx010842 $4prt
$6tiskař

787 – Nespecifikované propojení (O)
Pokud katalogizujete základní dílo konvolutu, uveďte postupně všechny přívazky. Pokud
katalogizujete přívazek, odkažte pouze na první dílo konvolutu.
1. indikátor: poznámka


0 – Poznámka se generuje



1 – Poznámka se negeneruje

2. indikátor: návěští


# - Související popisná jednotka



8 – Návěští se negeneruje

Podpole:


i – Text návěští (NO) – doplňte z předdefinovaného slovníku (F9)



a – Hlavní záhlaví (NO)



t – Název (NO)



d – Místo vydání, jméno nakladatele, datum vydání (NO)



w – Identifikační číslo záznamu (NO) – najdete v poli 001



n

–

Poznámka

–

vložte

URL

odkazovaného

záznamu

ve

tvaru

http://provenio.net/documents/POSLEDNÍCH PĚT ČÍSLIC IDENTIFIKAČNÍHO
ČÍSLA ZÁZNAMU: http://provenio.net/documents/12345
787 1# $iPřívazek 1: $aKromer, Marcin $tPoloniae, gentisque et
reipublicae Polonicae descriptionis, Libri duo $dFrancofurti :
ex officina typographica Andreae Wecheli, 1575 $wkpw…
787 1#

$i Obsahuje přívazek 1: $a Artickel, welche in aller

dreyer Herren Stände deß Königreichs Böheim ... $dIn der Neuen
Stadt Prag : durch Daniel Carolides von Carlsberg, 1619 $wkpw…

852 – Lokace (O)
Rozklikněte podpole $a, vyberte: „CZ-PrLNM“. Do podpole $j napište signaturu ve tvaru
1 A 00001 (popř. Název osobní knihovny 00001). Poslední část signatury (číslo) musí být vždy
levostranně doplněna nulami na pět míst. Do podpole $z zaneste poznámku o
editaci_rok_iniciály katalogizátora (pokud jste zaměstnancem NM). Brigádníci píší
domluvenou značku do pole 998.
Podpole:


a – Lokace (NO)



j – Signatura (NO)



z – poznámka pro uživatele (O)

852 ## $aCZ-PrLNM $jDobner 1 A 00005 $zretrokonvertovaný záznam
2007 $zrevidováno 2010 JK
852 ## $aCZ-PrLNM $j1 A 00001a přív. 1 $znově katalogizováno
2020 MV

856 – Elektronické umístění a přístup (O)
Do pole vkládejte hypertextové odkazy na snímky typických provenienčních značek a zápisů
katalogizované osoby. Do podpole $u uvádějte URL obrazového souboru, do podpole $y
uvádějte text, který se zobrazí jako hypertextový odkaz.
1. indikátor:


4 – HTTP

Podpole:


u – Adresa elektronického zdroje



y – Text odkazu

856

4#

$uhttp://files.provenio.net/PROVENIO/KNM1/DSCF0752.JPG

$yExlibris Václava Jana Michny z Vacínova.

903 – Označení – Staré tisky (O)
V případě starých tisků rozklikněte podpole $a, vyberte možnost: „RP“ (rare print).
903 $aRP

910 – Lokační údaje pro Souborný katalog (NO)
Rozklikněte podpole $a, vyberte možnost: „ABH303“.
910 ## $aABH303

984 – Místo vydání – staré tisky (O)
Rozklikněte podpole $a, vyberte z hesláře Stará města. Pokud místo nenajdete, je třeba zažádat
o vytvoření geografické autority.
Podpole:


a – Město (NO)



b – Země (NO)

984 ## $aAugsburg $bNěmecko

995 – Elektronická objednávka (O)
Pole je předvyplněno.
995

$a

Staré

tisky

jsou

přístupné

pouze

prezenčně

ve

<a

href="http://www.nm.cz/Studovny-a-badatelny/KnihovnaNarodniho-muzea-studovna-v-UDT-II-v-Terezine/">studovně</a>
Knihovny

Národního

muzea.

Elektronickou

<a

href="http://www.nm.cz/Knihovna-nm/Oddeleni-KNM/Oddelenirukopisu-a-starych-tisku/#obj">objednávku</a> je třeba vyplnit
a odeslat minimálně týden před plánovanou návštěvou studovny.

PŘÍLOHY
Evidence proveniencí
Pro evidenci proveniencí slouží pole: 561, 655, 700 a popř. 856. Vzájemnou vazbu polí
vyjadřuje „číslo\c“ v podpoli $8! Za číslem je tzv. „zpětné lomítko“ (back slash). Vlastníci knih
se do záznamu zapisují v chronologickém pořadí: nejstarší vlastník na prvním místě a za ním
chronologicky mladší, přičemž každý vlastník bude mít v podpoli 561 $8, 655 $8, 700 (710) $8
a 856 $8 vždy číslo o jedna vyšší:
1. vlastník – $81\c
2. vlastník – $82\c
3. vlastník – $83\c
atd.

561 ## $81\c $aNa předním přídeští malé signované mědirytinové
exlibris Ferdinanda Hoffmanna z Grünbüchlu (třetí typ). $5CZPrLNM
655 #7 $81\c $aTištěná vlastnická značka $bgrafické exlibris na
štítku$y1600 $2provcz $5CZ-PrLNM
700 1# $81\c $aHoffmann, Ferdinand, svobodný pán z Grünbüchlu a
Střechova, 1540-1607 $4fmo
856

4#

$81\c

$uhttp://files.provenio.net/PROVENIO/KNM2/

ZAKLADNI/
1_C_8/IMG_2748.JPG $yMědirytinové exlibris Ferdinanda Hoffmanna
z Grünbüchlu - na předním přídeští.

Ukázkový záznam
LAB

-----nam-a22------i-4500

001

kpw0137295

003

CZ-PrLNM

005

20180112092305.9

007

ta

008

160315s1579----xr |||||||||||||||||lat||

040 ## $aABH303$bcze$erda
072 #7 $a094$xStaré tisky$2Konspekt$912
100 1# $aFaber, Basilius,$dca 1520-ca
1576$7ola2002158914$4aut$eAutor
245 10 $aDictionarium Lingvae Latinae, Ex Magno Basilii Fabri
Thesauro collectum atq[ue] concinnatum. Opus Varium, Et Tam
Docentibus Quam Discentibus Utile. In Quo praeter instructissimam
supellectilem verborum, locutionum, & sententiarum, interpretatio
etiam omnium Bohemica, nota, usitata & perspicua addita est. /$cM.
Danielis Adami Prageni
250 ## $aNunc primum in gratiam studiosae iuventutis Bohemicae
editum, studio [et] opera
264 #1 $aPragae :$bTypis Georgii Melantrichi ab Aventino,$c1579
300 ## $a12 nečíslovaných listů, 491 nečíslovaných listů ; $c4° (24
cm)
336 ## $atext$btxt$2rdacontent
337 ## $abez média$bn$2rdamedia
338 ## $asvazek$bnc$2rdacarrier
510 1# $aKnihopis$cK02402
510 1# $awww(BCBT)$cBCBT30984
561 ## $81\c$aNa titulním listě rukopisné exlibris: "Czenko Hovora
L. B. a Lippa Zakolch Hungaron 12 Sun 1635."$5CZ-PrLNM
561 ## $82\c$aNa předním přídeští dvě latinská elegická disticha:
"Hovora Czenko mihi Nome[n] tribuere Parentes || Stirpis ut ipsorum
sim, maneamq[ue] decus. || Inde Deus Vires, animoq[ue] infunde
calorem || Exornem patrium nobilitate Genus WL"$5CZ-PrLNM
561 ## $83\c$aNa titulním listě rukopisné exlibris: "Ex Libris
Czechorodianis 1679"$5CZ-PrLNM
563 ##
přední
plotna
dopsán

$aNažloutlá dobová kožená vazba se smíšenou kompozicí, na
desce plotna se Zvěstováním Panně Marii, na zadní desce
s Narozením Krista. Spony nedochovány. Na hřbetu i na ořízce
název díla. Značně očtený knižní blok.$5CZ-PrLNM

655 #7 $81\c$aRukopisný zápis$brukopisné exlibris$y1635$2provcz$5CZPrLNM
655 #7 $82\c$aRukopisný zápis$brukopisná poznámka$2provcz$5CZ-PrLNM
655 #7 $83\c$aRukopisný zápis$brukopisné exlibris$y1679$2provcz$5CZPrLNM
655 #7 $aslovníky$2czenas
700 1# $aMelantrich z Aventina, Jiří,$d15111580$7jk01081108$4prt$eTiskař
700 1# $aAdam z Veleslavína, Daniel,$d15461599$7jk01010030$4pbl$eNakladatel, vydavatel
700 1# $81\c$82\c$aHovora z Dubé a Lipé, Čeněk, ca 16311680$4fmo$eDřívější majitel
700 1# $83\c$aPešina z Čechorodu, Tomáš Jan 1629-1680$4fmo$eDřívější
majitel
852 ## $aCZ-PrLNM $j26 B 00001i$znově zkatalogizováno 2016 JT
856 4#
$81\c$uhttp://files.provenio.net/PROVENIO/KNM2/ZAKLADNI/26_B_1i/IMG_
7123a.JPG$yNa titulním listě rukopisné exlibris: "Czenko Hovora L.
B. a Lippa Zakolch Hungaron 12 Sun 1635."
856 4#
$82\c$uhttp://files.provenio.net/PROVENIO/KNM2/ZAKLADNI/26_B_1i/IMG_
7122b.JPG$yNa předním přídeští rukopisná poznámka: "Hovora Czenko
..."
856 4#
$83\c$uhttp://files.provenio.net/PROVENIO/KNM2/ZAKLADNI/26_B_1i/IMG_
7123b.JPG$yNa titulním listě rukopisné exlibris: "Ex Libris
Czechorodianis 1679"
903

$aRP

910 ## $aABH303
984

$aPraha$bČesko

995
$aStaré tisky jsou přístupné pouze prezenčně ve <a
href="http://www.nm.cz/Studovny-a-badatelny/Knihovna-Narodnihomuzea-studovna-v-UDT-II-v-Terezine/">studovně</a> Knihovny Národního
muzea. Elektronickou <a href="http://www.nm.cz/Knihovna-nm/OddeleniKNM/Oddeleni-rukopisu-a-starych-tisku/#obj">objednávku</a> je třeba
vyplnit a odeslat minimálně týden před plánovanou návštěvou
studovny.

