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I. Cíl metodiky 

   Pojem „provenienční záznam“ představuje v oblasti knižní kultury a historie knihy dosti širokou 

kategorii zahrnující v obecném smyslu všechny značky, záznamy a poznámky, které nějakým 

způsobem podávají svědectví o vlastníku konkrétní knihy či o člověku, který s ní jen přechodně 

pracoval. Patří do ní nejen dobře známé vlastnické značky a záznamy jako jsou grafická exlibris na 

štítku, vlepovaná většinou na přední přídeští knihy, rukopisné dedikace provázející knihu coby dar, 

tištěná razítka nebo vlastnická supralibros vytlačená většinou na přední desku knihy, ale také 

nejrůznější rukopisné poznámky k textu a obsahu knihy, cenzorské zásahy do knihy a odkazy na 

provenienci v externích pramenech, tedy v nosičích stojících mimo relevantní knihu (např. inventáře 

a knihovní katalogy, aukční katalogy, poznámky o práci s konkrétní knihou v korespondenci či 

v deníkových zápisech apod.).  

   Provenienční záznamy v knihách představují důležitý pramen pro výzkum historie knižní kultury 

(zejména dějin knihoven a knižních sbírek, dějin čtení) a dalších historických fenoménů spjatých 

s dějinami knihy, avšak nejen pro ně. Výzkum formy i obsahu knižní provenience může nabídnout 

zajímavý pramenný materiál pro literární historii, dějiny umění, historickou jazykovědu, psychologii, 

sociologii, dějiny elit, dějiny každodennosti i obecné kulturní dějiny. Významnou měrou pomáhá 

mapovat a dokladovat kulturní transfery ve středověku, raném novověku, i v době moderní.  

   Návrh české národní metodiky pro evidenci (katalogizaci) knižních záznamů a jejich původců vznikl 

v rámci projektu „PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí“, jehož náplní a cílem je 

především formulování metodických pravidel pro výzkum, evidenci, zpracování a zpřístupnění 

provenienčních záznamů v knihách a informací o vlastnících knih a knižních sbírek. Tato metodika v 

České republice doposud chyběla a jejím vypracováním by národní výzkum v oblasti vlastnických 

knižních proveniencí propojil českou knihovědu se současnými evropskými trendy v oblasti dějin 

knižní kultury. Projekt byl podpořen grantovým programem MK ČR „NAKI“ (DF12P01OVV023) a je 

rozvržen do čtyř let 2012-2015.  

   Přiměřenost a efektivita metodických postupů byla synchronně testována při zpracovávání 

nejrozsáhlejších a nejvzácnějších provenienčních celků v Knihovně Národního muzea a její normy byly 

implementovány do struktury nově vzniklé databáze prozopograficko-historiografických záznamů 

vlastníků knih a knižních celků.  

   Cílem metodiky je poskytnout návod a soubor normalizovaných pravidel pro evidenci jednak 

konkrétních provenienčních záznamů v historických i moderních knihách, jednak pro evidenci autorů 

těchto provenienčních záznamů, tedy vlastníků knih, jejich dedikátorů i adresátů dedikací, cenzorů a 

dalších osobností, rodů i institucí, které se nějakým způsobem vztahovaly k problematice vlastnictví 

konkrétní knihy.  
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   Ve vlastním popisu metodických postupů je poukázáno také na způsob, jakým evidovat odkazy na 

provenienčně relevantní knihy vztahující se k jednomu konkrétnímu vlastníku, avšak rozptýlené 

v několika knihovnách, často nejen na území Česka, ale i v zahraničí. Propojování dochovaných 

fragmentů starších knihoven, které byly v průběhu historie rozptýleny po celé Evropě a nezřídka i do 

zámoří, jejich virtuální rekonstrukce, je také jedním z cílů projektu PROVENIO. 

   Analytický průzkum, evidence a následné syntetizující práce týkající se knižní provenience jsou ve 

vztahu ke knižní kultuře relativně mladým fenoménem, a to nejen u nás ale i v zahraničí. Při přípravě 

metodiky se autorský tým projektu NAKI inspiroval u relevantních projektů a aktivit v zahraničí, kde je 

toto bádání v různém stádiu vývoje a praktického testování. Cenné podněty nám poskytly především 

kolegyně Cristina Dondi a Sarah Wheale z Konsorcia evropských vědeckých knihoven (CERL), Monique 

Hulvey z Bibliothèque municipale de Lyon a Michaela Scheibe ze Staatsbibliothek Berlin. Podnětné 

byly též návštěvy Univerzitní knihovny ve Varšavě a pařížských knihoven Bibliothèque Mazarine a 

Bibliothèque de l´Institut de France a vzájemná výměna zkušeností, které se vztahují k problematice 

knižní provenience. 

   Se zástupci CERL jednali řešitelé také o rutinních dodávkách záznamů vlastníků knih. První testovací 

dávka záznamů je již přístupná v autoritní bázi CERL Thesaurus: 

 
Augustiniáni kanovníci <Roudnice nad Labem, Česko> 

http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/record.pl?rid=cnc00021707 
Augustiniáni kanovníci <Sadská, Čechy> 

http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/record.pl?rid=cnc00021708  
Augustiniáni kanovníci <Třeboň, Čechy> 

http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/record.pl?rid=cnc00021709  
Calma, Marie 

http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/record.pl?rid=cnp01467764  
Chadraba, Josef 

http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/record.pl?rid=cnp01467765  
Crato von Crafftheim, Johannes 

http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/record.pl?rid=cnp01467766  
Dostál-Lutinov, Karel 

http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/record.pl?rid=cnp01467767  
Fischer von Croschwitz, Tobias 

http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/record.pl?rid=cnp01467768  
Fugger, Anton <svobodný pán,> 

http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/record.pl?rid=cnp01467769 
 Michna z Vacínova, Pavel <hrabě> 

http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/record.pl?rid=cnp01467770  
Michna z Vacínova, Václav Jan <hrabě,> 

http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/record.pl?rid=cnp01467771  
Nosticové 

http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/record.pl?rid=cnp01467772  
Nostic, Otto mladší <svobodný pán,> 

http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/record.pl?rid=cnp01467773 
Ryter, Jacob 
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http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/record.pl?rid=cnp01467775  
Zeyer, Julius 

http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/record.pl?rid=cnp01467776  
 
 

II. Vlastní popis metodiky 

   Metodický postup pro výzkum, evidenci a zpracování provenienčních záznamů v knihách i vlastníků, 

ať už se jedná o osoby a rody, nebo korporace, byl z velké části uveřejněn již v minulém roce (2013) 

ve Sborníku Národního muzea a nabídnut tak k formální i obsahové kritice odborné veřejnosti.1 

Dvojčíslo Sborníku, v němž vyšel popis metodiky v české i anglické mutaci jako úvodní pilotní článek, 

se stalo hlavním mediem pro uveřejnění dosavadních výsledků projektu PROVENIO a pro prezentaci 

zahraničních projektů výzkumu a evidence provenienčních záznamů. (Sborník přikládáme k návrhu 

metodiky.) Metodická pravidla a praxe doznaly od té doby jen minimálních změn, proto přejímáme 

větší část popisu metodiky přímo z pilotního článku Sborníku Národního muzea. 

   Úvodem je třeba předeslat, že obsah a formát polí katalogizačního formátu MARC 21, která v této 

metodice nejsou pojednána, a v záznamech přesto budou uplatněna, se řídí standardními pravidly 

pro katalogizaci podle platné dokumentace: 

 
MARC 21 Bibliografický formát / Network Development and MARC Standards Office, Library of 
Congress. Standards and Support National Library of Canada. 1. české vydání. Praha, 2003. 
 
BALÍKOVÁ, Marie, KUBALOVÁ, Hana, SVOBODOVÁ, Jaroslava. Katalogizace ve formátu MARC 
21 : stručná instrukce a příklady pro knihy a některé typy pokračujících zdrojů. Praha, 2004. 
 
Metody tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21. Osobní jména. Praha, 2006. 
 
Metody tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21. Korporace. Praha 2006 
 
ISBD(A). Mezinárodní standardní bibliografický popis pro staré tisky a prvotisky. Druhé 
revidované vydání. Doporučeno Projektovou skupinou ISBD(A). Schváleno Stálým výborem 
Katalogizační sekce IFLA a Sekcí pro vzácné tisky a rukopisy. 1. české vydání. Praha, 1997.  
 

   Do budoucna plánuje autorský tým projektu PROVENIO rovněž náhradu starších pravidel pro tvorbu 

hlavních a vedlejších záhlaví AACR2R implementací nových katalogizačních pravidel podřízených 

novým normám Resource Description and Access (RDA) založených na infrastruktuře Functional 

Requirements for Bibliographic Records (FRBR), jež se však budou týkat především bibliografických 

záznamů báze PROVENIO.2   

                                                           
1 KAŠPAROVÁ, Jaroslava, ŠÍPEK, Richard. Projekt PROVENIO, databáze PROVENIO a zpracování proveniencí 
v Knihovně Národního muzea. In: Sborník Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie, sv. 57 (2013) č. 
3–4. Praha, 2013, s. 3–14, 95.  
2 Označení „bibliografický záznam“ je pro potřeby metodiky v tomto textu chápáno z hlediska odlišné definice a 
řazení polí formátu MARC 21 od záznamů autoritních.  Při evidenci provenienčních záznamů se z povahy věci 
vždy jedná o exemplářové záznamy.  



5 
 

    V rámci metodiky jsou zmiňována pouze pole, která se nejen dotýkají evidence knižní provenience, 

ale která jsou zároveň pro potřeby metodiky jakýmkoliv výraznějším způsobem redefinována co do 

svého obsahového i formálního určení.     

   Metodiku lze rozdělit do dvou okruhů, které tematicky korespondují se dvěma základními 

kategoriemi katalogizačního formátu MARC 21. Při evidenci provenienčních údajů, jakýchkoliv 

identifikovatelných stop po předchozích vlastnících konkrétní knihy, je zpravidla třeba uplatnit dvojí 

přístup. Za prvé evidovat a identifikovat, je-li to možné, konkrétní provenienční poznámku, zápis či 

značku nalezenou v knize. Podrobně ji charakterizovat a zároveň popsat větším či menším souborem 

deskriptorů, snadno srozumitelných, s jejichž pomocí bude čtenář-badatel schopen v budoucnu tento 

konkrétní záznam vyhledat. Za druhé alespoň stručně charakterizovat vlastníka konkrétní knihy či 

konkrétního souboru knih, ať už se jedná o osobu, rodinu-rod nebo instituci (klášter, školu, město 

apod.). Zatímco první přístup je z povahy věci úzce svázán s formátem MARC 21 pro bibliografické 

záznamy, protože provenienční poznámka či značka odkazuje na konkrétní knihu a tato kniha je z 

pravidla rovněž jejím fyzickým nosičem, směřuje druhý přístup k formátu MARC 21 pro autoritní 

hesla, protože tato kategorie katalogizačního formátu poskytuje dostatek prostoru pro záznam 

biografických a prozopografických (osoby a rody) a historiografických (korporace) informací 

vztahujících se ke konkrétnímu vlastníkovi knihy či knižního celku. 

 
 
1. Bibliografické  záznamy 

Pole katalogizačního formátu MARC 21 (Bibliografický termín) relevantní pro metodiku:  
561 – Poznámka o historii vlastnictví 
655 – Rejstříkový termín – žánr, forma 
700 – Vedlejší záhlaví – osobní jméno 
710 – Vedlejší záhlaví – jméno korporace 
856 – Elektronické umístění a přístup 
 

   Metodika zpracování provenienčních poznámek, zápisů a značek v knihách v sobě zahrnuje 

problematiku obsahu i formy budoucích bibliografických katalogizačních záznamů. Za obsahový 

problém můžeme označit vývoj adekvátního formalizovaného názvosloví, pokud možno hierarchicky 

členěného, které by dokázalo relativně přesně identifikovat konkrétní typ provenienční značky či 

zápisu, jež by však současně bylo dostatečně obecné na to, aby pojalo širokou typologickou škálu 

provenienčních záznamů. Řízený slovník, který vznikl v rámci řešení projektu a který má tyto potřeby 

naplnit, je rozdělen do tří hierarchických úrovní, které postupně rozvíjejícím způsobem precizují 

charakteristiku provenienčního zápisu či značky v knize. Základní, nejvyšší úroveň je rozdělena do 

deseti skupin označených římskými číslovkami I-X: 
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I. Rukopisný zápis 
II. Tištěná vlastnická značka 
III. Slepotiskové vlastnické razítko 
IV. Pečetˇ 
V. Záznam v externím pramenu 
VI. Charakteristický vnější znak 
VII. Cenzura 
VIII. Fingovaná provenience 
IX. Autograf 
X. Jiné 
 

   Každá z těchto skupin je dále podrobněji charakterizována podřízenými kategoriemi upřesňujícími 

formální i obsahové aspekty konkrétního provenienčního záznamu v knize. Obě hierarchické úrovně 

jsou autoritní a jejich formální či obsahové úpravy při katalogizaci nejsou přípustné z důvodu zajištění 

spolehlivého vyhledávání napříč bází. Deskriptory prvních dvou hierarchických úrovní jsou proto 

katalogizátorovi v systému k dispozici v podobě autoritních slovníků, z nichž vybírá a vkládá předem 

definované popisné fráze. Třetí hierarchická úroveň představuje fakultativní doporučení pro 

katalogizátora, které není závazné a může být dále upravováno a doplňováno. Kategorie v této 

nejnižší úrovni mají poskytnout základní vodítko pro katalogizátora při tvorbě podrobných 

charakteristik provenienčních záznamů a alespoň v základní míře unifikovat jejich formální i 

obsahovou podobu tak, aby usnadnily pozdější vyhledávání v rámci celé báze. Třetí hierarchická 

úroveň je do knihovního systému implementována formou nepovinné nápovědy ke konkrétnímu poli 

systému (pole 561). Názvosloví bylo vytvářeno souběžně ve dvou jazykových mutacích, česky a 

anglicky, a výsledná podoba prvních dvou hierarchických úrovní byla zpracována formou autoritních 

záznamů ve formátu MARC 21 tak, aby vytvořila jednoduchý soubor autorit a byla snadno 

implementovatelná do běžných elektronických knihovních systémů. Každý autoritní záznam obsahuje 

českou i anglickou mutaci deskriptoru tak, jak ukazuje následující příklad: 

 
LAB -----nam-a22-----1a-4500 
001 kpw3430223 
003 CZ-PrLNM 
005 20120831114859.0 
155 ## $a Rukopisný zápis $b rukopisné exlibris 
755 ## $a Manuscript Provenance Record $b ownership inscription 

 
   Formální problematiku při vývoji katalogizační metodiky pak představuje systém pravidel a 

doporučení regulujících způsob zápisu jednotlivých prvků popisu provenienční poznámky či značky do 

katalogizačního záznamu a jejich strukturování v katalogizačním formátu MARC 21. V případě 

bibliografického záznamu se jedná především o specifické využití polí 561, 655, 700 (710). Pole 655, 

jehož předepsaný obsah je v základním znění pravidel pro tvorbu bibliografických záznamů ve 

formátu MARC 21 charakterizován jako „Rejstříkový termín – žánr, forma“, jsme na základě 
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doporučení kolegů z CERL využili k záznamu deskriptorů z prvních dvou hierarchických úrovní hesláře 

provenienčních poznámek a značek popsaného výše. Přitom je do pole 655 bibliografického záznamu 

recipován obsah pole 155 autoritního záznamu hesláře v nezměněné struktuře:  

 
155 ## $a Rukopisný zápis $b rukopisné exlibris [autoritní záznam] 
655 #7 $a Rukopisný zápis $b rukopisné exlibris [bibliografický záznam] 
 

   Podpole 655 $a bude tedy obsahovat jednu z deseti základních kategorií první hierarchické úrovně 

hesláře, podpole 655 $b pak jednu z kategorií druhé hierarchické úrovně. Problém identifikace 

povahy obsahu pole, tedy zda se jedná o „žánr, formu“ podle původního standardního určení, nebo o 

charakteristiku provenienčního záznamu či značky podle doporučení CERL, řešíme – pokud se jedná o 

druhý případ – doplněním návěští „provcz“ do podpole 655 $2 („Zdroje záhlaví nebo termínu“). 

   Celý heslář v české i anglické mutaci je připojen na konci popisu metodiky.  

   Pole 561, tedy „Poznámka o historii vlastnictví“, obsahuje podrobnější charakteristiku provenienční 

poznámky či značky, která může být volně tvořena katalogizátorem, nebo doplněna z nápovědy 

obsahující kategorie třetí hierarchicky nejnižší úrovně hesláře provenienční typologie. Text poznámky 

by měl také obsahovat lokaci provenienčního záznamu či značky v knize („na titulním listu“, „na 

předním přídeští“, „na zadní předsádce“ atp.) a transliteraci či transkripci případného textu 

poznámky či značky, např.: 

    
561 ## $a Grafické heraldické exlibris na štítku bez devízy na předním přídeští s erbem rodu z    
Nostic-Rieneck doplněné textem: „Ex Bibliotheca Maioratus Familiae Nostitzianae. 1774.“ 

 
   Pole 700 či 710, tedy „Vedlejší autorská odpovědnost“, obsahuje jméno původce autoritní 

poznámky či značky, osobu, rod či korporaci. Role vlastníka je identifikována kódem role „fmo“ 

(„Former owner“ – „Dřívější majitel“) v podpoli 700 $4, resp. 710 $4. Pole současně odkazuje na 

autoritní záznam, z něhož je údaj o vlastníkovi recipován.  

   Pole 856 poskytuje prostor pro navázání obrazových informací k záznamu, většinou digitálních 

snímků provenienční poznámky či značky, které přinášejí nejpodrobnější a nejdůležitější informaci o 

podobě provenienční značky. Vazba je zachycena jednoduše formou URL v podpoli 856 $u, 

odkazujícího na místo online uložení obrázku, doplněného textem odkazu v podpoli 856 $y, do něhož 

má být URL vloženo, např.: 

 
 856 4# $u http://www.provenio.net/PROVENIO/NOSTICKA/B/IMG_3837.JPG $y Rukopisné 
exlibris Jacoba Rytera na předním přídeští. 

 
   Dalším důležitým problémem je agregace polí vztahujících se k jedné provenienční značce. V 

případě, že kniha obsahuje více než jednu provenienční značku, což se stává poměrně často, dochází 

totiž k opakovanému výskytu téhož pole, jehož obsah se však v každém výskytu vztahuje k jiné 
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provenienční značce. Při vizualizaci celého bibliografického záznamu ve standardním rozhraní OPAC 

má systém přirozenou tendenci zobrazovat obsah polí podle jejich pořadí v MARCovském záznamu a 

nikoliv podle jejich vztahu k jednotlivým provenienčním značkám. V případě, že se v jedné knize 

vyskytne pět provenienčních značek od pěti různých chronologicky po sobě jdoucích vlastníků a k 

jednomu každému vyplní katalogizátor všechna čtyři výše uvedená pole (561, 655, 700 (710), 856), 

zobrazí OPAC v daném bibliografickém záznamu nejprve obsah všech pěti výskytů pole 561, poté 

obsah všech pěti výskytů pole 655 (mimochodem v případě těchto dvou polí ve zcela nelogickém 

pořadí), následně po sobě jdoucí jména pěti vlastníků knih uvedená v pěti výskytech pole 700, tedy 

jména, která by měla představovat záhlaví jednotlivých popisů provenienčních značek, a na závěr pět 

odkazů na snímky provenienčních značek, které bude obtížné přiřadit k charakteristikám v polích 655 

a 561 a ke jménu v poli 700 (710). 

 
Rukopisné exlibris – podpis na titulním listu: „J[ohannes] Crato D[octor].“ 
Rukopisné exlibris – podpis na titulním listu: „OttoH[err]V[on] Nostitz.“ 
Grafické heraldické exlibris na štítku bez devízy na předním přídeští s erbem rodu z Nostic-
Rieneck a textem: „Ex Bibliotheca Maioratus Familiae Nostitzianae. 1774.“ 
 
Rukopisný zápis, rukopisné exlibris, 1519–1585. 
Rukopisný zápis, rukopisné exlibris, 1608–1665. 
Tištěná vlastnická značka, grafické exlibris na štítku, 1774. 
 
Dřívější majitel: Crato von Crafftheim, Johannes, 1519–1585. 
Dřívější majitel: <<z >>Nostic, Otto, ml., 1608–1665. 
Dřívější majitel: Nosticové (rod). 
 
Titulní list s exlibris Cratona z Craftheimu. 
Titulní list s exlibris Cratona z Craftheimu. 
Grafické heraldické exlibris hrabat z Nostitz a Rienecka. 

 
Pro identifikaci a agregaci několika různých polí vztahujících se k téže provenienční značce slouží 

podpole $8, jehož výskyt je povolen ve všech čtyřech relevantních polích a jehož funkce je 

v základním manuálu formátu MARC 21 definována jako „Propojení souvisejících polí“ v rámci 

jednoho záznamu. Obsah podpole $8 se skládá jednak ze základní číslovky, která je ve všech 

souvisejících polích, tedy v polích vztahujících se k jedné provenienční značce, stejná, jednak z údaje 

o „typu propojení“, který je v tomto případě nastaven na „\c“ (collection). Podpole $8 bude mít v 

prvním výskytu polí 561, 655, 700 (710) a 856 vztahujícím se k první – chronologicky nejstarší – 

provenienční značce podobu $8 1\c, ve druhém výskytu vztahujícím se ke druhé značce $8 2\c, ve 

třetím $8 3\c atd. Při výsledném zobrazení v OPACu se tedy pole seskupí nikoliv podle svého 

přirozeného pořadí v záznamu, ale podle identického obsahu podpole $8. Toto řazení by pak v 

případě výskytu tří provenienčních značek v jedné knize vypadalo takto: 
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700 1# $8 1\c $a Crato von Crafftheim, Johannes, $d 1519–1585 $7 nlk20010095828 $4 fmo 
655 #7 $8 1\c $a Rukopisný zápis $b rukopisné exlibris $y 1519–1585 $2 provcz $5 CZ-PrLNM 
561 ## $8 1\c $a Rukopisné exlibris – podpis na titulním listu: „J[ohannes] Crato D[octor].“  
$5 CZ-PrLNM 
856 4# $8 1\c $u http://www.provenio.net/PROVENIO/NOSTICKA/dg/IMG_6452.JPG  
$y Titulní list s exlibris Cratona z Craftheimu. 
 
700 1# $8 2\c $a <<z >>Nostic, Otto, $c ml., $d 1608–1665 $4 fmo 
655 #7 $8 2\c $a Rukopisný zápis $b rukopisné exlibris $y 1519–1585 $2 provcz $5 CZ-PrLNM 
561 ## $8 2\c $a Rukopisné exlibris – podpis na titulním listu: „OttoH[err]V[on]Nostitz.“  
$5 CZ-PrLNM 
856 4# $8 2\c $u http://www.provenio.net/PROVENIO/NOSTICKA/dg/IMG_6452.JPG  
$y Titulní list s exlibris Cratona z Craftheimu. 
 
700 3# $8 3\c $a Nosticové (rod), $7 jx20060403066, $4 fmo 
655 #7 $8 3\c $a Tištěná vlastnická značka $b grafické exlibris na štítku $y 1774 $2 provcz  
$5 CZ-PrLNM 
561 ## $8 3\c $a Grafické heraldické exlibris na štítku bez devízy na předním přídeští s erbem 
rodu z Nostic--Rieneck a textem: „Ex Bibliotheca Maioratus Familiae Nostitzianae. 1774.“  
$5 CZ-PrLNM 
856 4# $8 3\c $u http://www.provenio.net/PROVENIO/NOSTICKA/NOSTICOVE/erb.jpg  
$y Grafické heraldické exlibris hrabat z Nostitz a Rienecka. 

 
 
2. Hesla vlastníků ve formátu MARC 21 pro autority  

Pole katalogizačního formátu MARC 21 (Autority) relevantní pro metodiku: 
370 – Asociované místo 
374 – Profese 
375 – Pohlaví 
678 – Biografické a historiografické údaje 
680 – Všeobecná poznámka 
856 – Link na webovou stránku 

 
   Záznam údajů o osobě, rodu či instituci, které v minulosti knihu vlastnily, tvoří druhý okruh 

metodiky výzkumu a evidence knižní provenience, který se dotýká katalogizačního formátu MARC 21 

pro autority. Metodika si přitom nenárokuje status národní autority pro nově vytvářené 

prozopografické a historiografické záznamy vlastníků knih, jelikož jejich struktura a uzuální podoba 

zcela neodpovídá obvyklé podobě záznamů v bázi Národních autorit ČR (respektive základní autoritní 

schéma korespondující s NA ČR bylo doplněno a rozšířeno pro potřeby zápisu vztahujícího se k entitě 

vlastníka). Pro potřeby evidence specifických informací týkajících se vlastníkovy biografie či historie, 

rozsahu a struktury dochovaných knih s vlastnickými přípisy, přípisů samotných a dochovaných 

archivních pramenů, definuje metodika některá nová pole podle doporučení CERL, některá původně 

obecně definovaná pole dislokuje pro konkrétní specifický typ informace a některá pole, která jsou 

pro potřeby báze národních autorit vyplňována jen velmi stručně, využívá pro rozsáhlejší detailní 

textové celky.   
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   Jména vlastníků, která se v bibliografických záznamech objevují v poli 700, popř. v poli 710, by měla 

být v katalogizačním modulu knihovního systému excerpována ze zvláštních separátních fondů 

(podbází) tzv. „vlastnických autorit“ (osob, rodin-rodů, institucí), tj. zmíněné prozopograficko-

historiografické podbáze. Do této podbáze jsou ukládány pouze záznamy dřívějších vlastníků knih, 

které mají oproti standardním autoritním záznamům určitá specifika a rozšíření.  

   Oproti běžným záznamům ve formátu MARC 21 pro autority se v záznamech zachycujících 

vlastníky-osoby nově objevují pole 370, 374 a 375, která byla do formátu MARC 21 nově zařazena. 

Pole 370 „Související místo“ eviduje místo narození ($a), místo úmrtí ($b) a zemi ($c), popř. místo 

pobytu ($e). Podpole 370 $f poskytuje prostor pro evidenci místa původního uložení knihovny. V 

případě, že se knihovna několikrát přesouvala, lze tuto skutečnost zachytit opakováním pole a 

časovým vymezením trvání tohoto stavu v podpolích 370 $s a 370 $t. Pole 374 je určeno k evidenci 

povolání vlastníka, popř. jeho sociálního statutu (lze předdefinovat pomocí roletkové nápovědi), a 

pole 375 eviduje pohlaví katalogizované osobnosti, např.: 

 
100 1# $a Fischer von Croschwitz, Tobias, $d 1559–1616 
370 ## $b Svídnice $c Polsko 
370 ## $f Svídnice $c Polsko $s1585 $t1616 
370 ## $f Javor $c Polsko $s1651 $t1667 
370 ## $f Praha $c Česko $s1670  
374 ## $a lékař 
375 ## $a muž 
 

   Pole 678 slouží v zásadě témuž účelu jako u standardního autoritního záznamu, avšak s tím 

rozdílem, že je mu zpravidla při evidenci vlastníků knih věnována větší pozornost. Informace v něm 

zaznamenávané jsou rozsáhlejší a detailnější, je-li to možné, protože poskytují nejen základní 

historicko-biografický medailon, ale pole současně zachycuje podstatné informace o pozadí a 

prostředí vzniku knihovny. Kromě hlavního podpole 678 $a, které obsahuje relevantní historicko-

biografické informace o vlastníkovi knih či knižní sbírky, využívá metodika podpole 678 $u pro URL 

odkazující zpravidla na digitální snímek portrétu evidované osobnosti, popř. snímek sídla evidované 

korporace apod.  

   Nejvýznamnější změnou v záznamech vlastníků knih je specifické využití pole 680, které je v 

základním manuálu formátu MARC 21 definováno jako „Veřejná všeobecná poznámka“. Pole 680 se 

v záznamech vlastníků podle propozic metodiky objevuje zpravidla v několika výskytech, přičemž 

jednotlivé výskyty slouží  jednak k popisu knihy nebo knižní sbírky, kterou katalogizovaný vlastník 

držel, jednak k charakteristice dokumentární sbírky archivní povahy týkající se vlastníka a jeho knižní 

sbírky a konečně k informaci o dalších sbírkách neknižní povahy, které shromáždil a které se nějakým 

způsobem vztahovaly k jeho knihám (sbírka obrazů, sbírka exlibris, kolekce přírodnin apod.). Typ 

hlavní informace obsažené v podpoli 680 $i je stručně charakterizován textovým návěštím v podpoli 
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680 $a, které mu předchází. Fakultativně lze do pole 680 zapsat i umístění dané knižní 

(dokumentární) sbírky – v podpoli $a se použije návěští „Lokace knižní sbírky“. Jednotlivé výskyty 

tohoto pole charakterizují knižní sbírku vlastníka, jeho sběratelské aktivity i další aspekty jeho života: 

 
680 $a Charakteristika knižní sbírky:   
(historie, tematická i jazyková struktura fondu, popř. charakteristika konkrétních knih) 
 
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: 
(obvyklé vlastnické záznamy konkrétní osoby, rodu či korporace) 
 
680 $a Lokace knižní sbírky: 
(současné uložení knih či knihovny) 
 
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: 
(dostupné archiválie vztahující se k evidovanému vlastníkovi) 
 
680 $a Lokace dokumentární sbírky: 
(současné uložení relevantní archivní sbírky) 
 
680 $a Charakteristika další pozůstalosti:  
(zbývající sbírky a předměty související s vlastníkem) 
 
680 $a Lokace další pozůstalosti: 
(současné uložení zbývajících sbírek a předmětů) 

           
Příklad:  
 
678 ## $a Tobias Fischer studoval medicínu v Padově, kde se imatrikuloval 25. 10. 1584 a kde 
také již v únoru 1585 získal doktorský titul. Po svém návratu do vlasti se stal městským lékařem 
ve Svídnici. Podle Raphaela Finckensteina proslul svými díly poetickými a historickými více než 
svým lékařským uměním. Je autorem řady básní a ve starší literatuře jsou často citovány jeho 
Slezské dějiny, které však zůstaly pouze v rukopise.  
 
680 ## $a Charakteristika knižní sbírky: $i Po knihovně Johanna Cratona z Crafftheimu je 
Fischerova knihovna druhou nejpočetnější lékařskou knihovnou v Nostické knihovně v Praze. Z 
Fischerovy knihovny se dochovalo celkem 38 titulů ve 40 svazcích. Tvoří relativně pestrou 
skupinu skládající se z teologické, historiografické a v jednom případě též filologické literatury. 
$5 CZ-PrLNM $5 ABA010 
 
680 ## $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Charakteristickým 
provenienčním záznamem Tobiase Fischera v knihách Nostické knihovny je dosti podrobné 
rukopisné exlibris uváděné vždy na titulním listu, které zaznamenává nejen jméno vlastníka 
knihy, ale rovněž místo a čas akvizice té které knihy. $5 CZ-PrLNM $5 ABA010 
 
 
680 ## $a Lokace knižní sbírky: $i 40 svazků v Nostické knihovně v Praze (Knihovna Národního 
muzea). $5 CZ-PrLNM $5 ABA010 
680 ## $a Lokace knižní sbírky: $i 15 svazků v Univerzitní knihovně ve Vratislavi $5 BUWr 
680 ## $a Lokace knižní sbírky: $i 1 svazek v Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. $5 HAB 
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   Stejným způsobem jako v bibliografickém záznamu je využíváno pole 856 pro odkazy na externí 

dokumenty, nejčastěji obrazové povahy, které mohou přibližovat nejen podobu dochovaných knih a 

nejčastějších provenienčních záznamů, mobiliář, v němž byly knihy uskladněny, popř. další sbírky 

související s knihovnou: obrazovou sbírku, kabinet kuriozit apod. Pole 856 může však prostředkovat 

také přístup k pramenům a dokumentům odlišné povahy. Struktura záznamu v poli je identická se 

strukturou tohoto pole v bibliografickém záznamu. 

   Pro větší přehlednost je možno jednotlivé k sobě patřící údaje polí 680 (charakteristika sbírky a 

lokace sbírky) a případně elektronické odkazy v polích 856 propojit skrze podpole $8, které je v obou 

těchto polích k dispozici. 

   Pole 856 slouží v záznamu o vlastníkovi rovněž ke zpřístupnění odkazů na katalogizační záznamy 

jednotlivých knih či celých knižních celků, které jsou rozptýleny ve více institucích, ať už tuzemských 

či zahraničních. Do pole 856 se v takovém případě uvádí URL odkazující ke konkrétnímu 

katalogizačnímu záznamu dostupnému v katalogu OPAC konkrétní instituce. Pro potřeby metodiky 

bylo pro toto specifické URL odkazující většinou na katalogy relevantních knihoven zvoleno podpole 

856 $d tak, aby byl odlišný charakter odkazu identifikovatelný i pro elektronický systém knihovny a 

případně pro webové zobrazení odkazu. V některých případech se tak může v rámci jednoho 

záznamu o vlastníkovi setkat několik odkazů na bibliografické záznamy směřujících jednak do 

tuzemských, jednak do zahraničních knihoven. 

 
856 4# $d http://aleph.unibas.ch/F/?func=find-
b&request=ryter%2C+jacob&find_code=WRD&x=40&y= $y 2) SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ 
ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY JACOBA RYTERA V UNIVERZITNÍ KNIHOVNĚ V BASILEJI  
 
856 4# $d https://catalogue.kent.ac.uk/Record/713828/Description#tabnav $y 3) SOUVISEJÍCÍ 
BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY JACOBA RYTERA V CANTERBURY CATHEDRAL 
LIBRARY 

    
   Identifikaci a autonomní přístup do relevantního fondu záznamů vlastníků knih a autoritního fondu 

ostatních osobností zajišťuje při jejich vkládání do bibliografického záznamu invertovaný postup 

selekce odpovídajícího autoritního záznamu. Vlastnímu výběru relevantního autoritního záznamu či 

záznamu vlastníka knihy či knižní sbírky předchází na samém počátku výběr kódu role, který současně 

slouží jako pokyn k nasměrování buď do relevantního fondu autoritních záznamů sekundární 

autorské odpovědnosti, anebo fondu záznamů vlastníků knih. Při zadání kódu role „fmo“ (former 

owner) do pole 700 či 710 se automaticky otevře fond obsahující pouze záznamy vlastníků knih; pro 

pole 700 záznamy osob a rodin-rodů a pro pole 710 pouze záznamy majitelů-korporací. V případě, že 

je zvolen jakýkoliv jiný kód role, systém automaticky přepne přístup do standardních autoritních 

záznamů sekundární autorské odpovědnosti podle analogického vzoru.    
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III. Srovnání "novosti postupů" oproti původní metodice, případně jejich zdůvodnění, pokud se 

bude jednat o novou, neznámou metodiku, a jejich srovnání s postupy v zahraničí 

   Česká republika dosud nedisponuje platnou národní metodikou pro výzkum a evidenci knižní 

provenience, přestože v posledních několika dekádách pozornost věnovaná provenienčním celkům 

(knižním sbírkám i samostatným knihám) byla a je na vzestupu. Na tyto vývojové trendy projekt 

PROVENIO podpořený finanční dotací v rámci grantového programu NAKI reaguje a snaží se je jistým 

způsobem standardizovat. Jedním z plánovaných výstupů, bezesporu tím nejdůležitějším, je tedy 

sestavení metodických pokynů pro evidenci vlastnické knižní provenience. Tato metodika aktuálně 

aspiruje stát se po certifikaci národní metodikou platnou pro území České republiky.  

   V tomto směru se jedná o novou iniciativu v rámci celé České republiky a vzhledem ke konkrétním 

specifikům a jedinečným metodickým postupům, které byly popsány výše a jsou zmíněny i v 

následujícím čtvrtém bodě, jde do jisté míry o jedinečný projekt i ve srovnání s podobnými 

iniciativami zahraničními. Pro tuto skutečnost hovoří i to, že metodika navrhovaná k certifikaci je co 

do své komplexnosti a propracování minimálně srovnatelná s řadou analogických evropských 

metodik (jak se o tom řešitelé projektu PROVENIO měli možnost přesvědčit během svých 

zahraničních cest). Databáze PROVENIO je v mezinárodním měřítku jedinečná – a to jak obsahem a 

podrobností jednotlivých záznamů vlastníků knih, tak svou strukturou i vizuální prezentací ve 

virtuálním prostředí, což bylo zahraničními partnery několikrát zdůrazněno.  

   Jediným komparačním měřítkem a současně inspirací i korektivem metodiky byly podobné 

zahraniční iniciativy. Evropské metodiky, svou strukturou souměřitelné, však byly rovněž ve stádiu 

vývoje a v řadě oblastí byla metodika vznikající v rámci projektu PROVENIO podstatně pokročilejší. To 

s sebou přinášelo některé problémy, které bylo třeba operativně řešit; např. retrográdní 

implementace obecných úprav postupně zveřejňovaných Konsorciem CERL v době, kdy metodika 

projektu PROVENIO na identické oblasti již aplikovala odlišné pracovní postupy. Pro zajištění 

mezinárodní kompatibility a konvertibility záznamů vytvořených podle metodiky předkládané 

k certifikaci bylo však nevyhnutelné několik takovýchto retrográdních úprav provést (implementace 

polí 655, 370, 374 a 375).  

   Přesto v současné době lze oprávněně tvrdit, že metodické postupy vytvořené v rámci projektu 

PROVENIO (především struktura bibliografických i prozopografických záznamů, které vznikly na 

základě jejich aplikace v praxi) jsou i v zahraničí více než konkurenceschopné (viz úspěšná 

implementace vzorku záznamů PROVENIA do databáze CERL Theaurus-Provenance). 

   Metodika využívá jako základní infrastrukturu katalogizační formát MARC 21, který je aktuálně 

nejrozšířenějším evropským katalogizačním formátem, a to jednak variantu pro bibliografické 

záznamy, tedy pro evidenci informací, které se vážou ke konkrétní knize (provenienční záznamy v 

knize), jednak variantu pro autoritní záznamy, která slouží k evidenci prozopografických a 
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historiografických informací týkajících se vlastníků jednotlivých knih a knižních sbírek, ať už se jedná o 

osoby, rody nebo korporace (instituce). Struktura MARC 21 zajišťuje elementární kompatibilitu a 

konvertibilitu záznamů v rámci sítě euroamerických knihovních systémů a na základě styčných bodů 

zabezpečuje rovněž rychlou orientaci v metodice odborníkům, kteří se katalogizací obecně zabývají. 

Třetím důvodem, proč byl pro infrastrukturu metodiky vybrán katalogizační formát MARC 21, je 

možnost bezproblémového doplňování informací o provenienci do již existujících starších 

bibliografických záznamů a jejich propojení s nově vytvořenými záznamy vlastníků knih.  

 
 
IV. Popis uplatnění Certifikované metodiky, informace, pro koho je určena, subjekty, s kterými 

bude uzavřena smlouva o využití výsledku a jakým způsobem bude uplatněna 

   Metodika evidence provenienčních záznamů a vlastníků knih je určena primárně odborným a 

vědeckým pracovníkům, kteří se věnují výzkumu a evidenci knižní vlastnická provenience v jejích 

odlišných aspektech. Předpokládáme, že hlavní uplatnění najde v odborných knihovnách 

disponujících historickými fondy a fondy moderních knihoven, které vznikly cílenou a vědomou 

sběratelskou aktivitou soukromých osob, rodin nebo institucí. Metodika by měla především doplnit a 

rozšířit stávající katalogizační praxi v těchto institucích o nový rozměr popisu knihy, protože ta by se 

sice na jedné straně ráda věnovala zatím nepříliš často zohledňovanému fenoménu „života“ knihy po 

jejím vydání a distribuci, avšak na druhé straně jí to stávající metodika pohybující se v pevně 

vytyčených mezích pravděpodobně nejrozšířenějšího katalogizačního formátu MARC 21, pravidel pro 

katalogizaci ISBD a pravidel pro tvorbu záhlaví AACR2R, neumožňuje v plné šíři.  

   Záznamy vlastníků knihy či knižních sbírek s popisem jejich knihoven a charakteristikou 

provenienčních značek, které vytvořili řešitelé projektu v rámci databáze PROVENIO, jsou aktuálně 

dostupné externím katalogizátorům jiných institucí prostřednictvím protokolu Z39.50, který 

umožňuje jejich snadné stažení přímo z databáze PROVENIO do lokální databáze katalogizátora a 

jejich následné propojení s bibliografickými záznamy. Tento postup nejenže usnadňuje 

katalogizátorům náročnou a zdlouhavou práci, ale protokol Z39.50 současně unifikuje formální 

podobu použitého záznamu vlastníka knihy. Metodika postupu evidence knižní provenience by měla 

do budoucna normalizovat zpracování provenienčních záznamů na území České republiky obdobně 

jako to činí srovnatelné metodiky v zahraničí a zohlednit přitom jednak specifika domácí katalogizační 

praxe, jednak kompatibilitu záznamů s významnými mezinárodními projekty podobného obsahu a 

určení. 

   Jak již bylo řečeno na počátku, výzkum vlastnické knižní provenience je relativně mladou disciplínou 

v rámci oboru dějin knihy a knižní kultury.  Metodika PROVENIO vznikala synchronně se zahraničními 

metodikami srovnatelného charakteru – v některých oblastech se řešitelé inspirovali, jak již bylo 
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zmíněno, praxí v zahraničních institucích, např. v  Bibliothèque municipale de Lyon, ale především 

praxí v Konsorciu CERL, jejichž některé návrhy tvůrci metodiky vědomě inkorporovali, aby zajistili 

budoucí kompatibilitu českých záznamů a provenienčních databází s mezinárodní databází CERL 

Thesaurus-Provenance. Tak tomu bylo např. v lokaci formálních deskriptorů provenienčních záznamů 

do pole 655 a zavedení polí 370, 374 a 375. V řadě případů však naopak inspiroval postup autorů 

metodiky jejich zahraniční kolegy zabývající se touto metodikou v CERL, ve Staatsbibliothek Berlin a 

dalších institucích. Jednalo se především o využití podpole $8 při agregování souvisejících polí v rámci 

jednoho záznamu, implementaci obrazových informací prostřednictvím pole 856 (podpole $u) a 

odkazů na provenienčně relevantní knihy a knižní celky mimo domovskou instituci (podpole $d). 

Originálním řešením evidence specifických informací vztahujících se ke knižní sbírce, provenienčním 

záznamům, dostupnosti relevantních archivních pramenů a další pozůstalosti vlastníka knih je využití 

pole 680 a diverzifikace informací v podpoli $i řetězcem v podpoli $a. Nejvýznamnější součástí 

metodiky, specificky národní, je řízený heslář deskriptorů pro kategorizaci a charakteristiku 

provenienčních záznamů v knihách, který pro účely jejich evidence sestavil řešitelský tým projektu 

PROVENIO a který je ve formě autoritních záznamů implementován do pole 655 bibliografických 

záznamů a částečně také do poznámkového pole 561.  

   Bude-li návrh metodiky certifikován s národní platností, nebude možné jeho aplikaci vymáhat 

direktivně. Řešitelé projektu nabídnou metodiku knihovnám na území ČR s možností případného 

proškolení v jejím užívání. Míra aplikace metodiky však bude v neposlední řadě záležet na ochotě 

katalogizátorů příslušných knihoven (knihovny disponující historickými knižními fondy a 

provenienčně organickými knižními sbírkami) evidovat v katalogizačních záznamech rovněž jednotlivé 

vlastnické značky a vlastnické poznámky nacházející se v knihách. Certifikovaná metodika tak bude do 

budoucna spíše metodickým doporučením a návodem. 

   V průběhu prací na projektu řešitelé navázali neformální spolupráci s dalšími významnými 

knihovnami v ČR, které o systematickou katalogizaci vlastnické knižní provenience projevily zájem a 

v budoucnosti by se rády na vytváření celonárodní databáze vlastnické knižní provenience podílely 

(Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci, Strahovská knihovna 

premonstrátů, Knihovna Památníku národního písemnictví).  

   Do budoucna předpokládáme rovněž užší spolupráci s Národní knihovnou ČR, která ze své 

vrcholové pozice v systému knihoven České republiky disponuje dostatečnou autoritou a pravomocí 

pro implementaci metodiky do systému normativních dokumentů metodicky regulujících práci 

českých knihoven a která se vzhledem ke svým provenienčně bohatým a různorodým knižním 

fondům nepochybně hodlá v budoucnosti problematikou katalogizace vlastnických provenienčních 

značek rovněž podrobněji zabývat. 
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(Varšava 29. 10. 2013) Pořádající instituce: Consortium of European Research Libraries a Biblioteka 
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Bibliotheca antiqua (Olomouc 30.-31. 10. 2013) Pořádající organizace: Vědecká knihovna v Olomouci 
 
Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje (Zlín 7. 11. 2013). Pořádající organizace: Krajská 
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Old Romanian Book in the Habsburg Empire (Alba Iulia 4.-5. 12. 2013). Pořádající organizace: Universitatea „1 
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Podrobný p řehled s charakteristikou p říspěvků je k dispozici zde: 

 http://www.provenio.net/index.php/cz/aktuality-2/22 -fotogalerie-pracovni-setkani-a-zahranicni-cesty   
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Hierarchický heslář pro kategorizaci a klasifikaci provenienčních poznámek a značek: 

Česká verze 

Podpole 655 $a 
Podpole 655 $b 
Podpole 561 $a 
 
I. Rukopisný zápis 

rukopisné exlibris  
rukopisné exlibris - monogram 
rukopisné exlibris - devíza  
rukopisné exlibris - „ex-dono“ 
rukopisné exlibris - podpis 

rukopisné exlibris na štítku 
rukopisné exlibris na štítku - monogram 
rukopisné exlibris na štítku - devíza  
rukopisné exlibris na štítku - „ex-dono“ 
rukopisné exlibris na štítku - podpis 

 rukopisná dedikace 
rukopisná dedikace na štítku 
rukopisná poznámka 

rukopisná poznámka 
rukopisná poznámka - emblém 

rukopisná poznámka - autograf 
rukopisná akviziční poznámka (místo, datum, cena apod.) 
rukopisná bibliografická poznámka 
rukopisná genealogická poznámka 
rukopisná poznámka památníkového typu 
rukopisná poznámka kronikářského charakteru (rkp poznámka rodinného charakteru, rkp 
poznámka o lokálních událostech)  
rukopisná marginální poznámka 
rukopisná poznámka - kresba 
rukopisná poznámka - jiná forma 

rukopisná poznámka na štítku 
rukopisná poznámka 

rukopisná poznámka - emblém 
rukopisná poznámka - autograf 
rukopisná akviziční poznámka (místo, datum, cena apod.) 
rukopisná bibliografická poznámka 
rukopisná genealogická poznámka 
rukopisná poznámka památníkového typu 
rukopisná poznámka kronikářského charakteru (rkp poznámka rodinného charakteru, rkp 
poznámka o lokálních událostech)  
rukopisná marginální poznámka 
rukopisná poznámka - kresba 
rukopisná poznámka - jiná forma 

rukopisná signatura 
rukopisná signatura na štítku 
rukopisné podškrty 
 

II. Tištěná vlastnická značka 
grafické exlibris  

grafické heraldické exlibris 
 grafické heraldické exlibris s devízou 
 grafické heraldické exlibris bez devízy 
grafické emblematické exlibris 

grafické emblematické exlibris s devízou 
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grafické emblematické exlibris bez devízy 
grafické exlibris - monogram 
grafické exlibris - jiná forma 

 grafické exlibris na štítku 
grafické heraldické exlibris na štítku  
 grafické heraldické exlibris na štítku s devízou 
 grafické heraldické exlibris na štítku s bez devízy 
grafické emblematické exlibris na štítku 

grafické emblematické exlibris na štítku s devízou 
grafické emblematické exlibris na štítku bez devízy 

grafické exlibris na štítku - monogram 
grafické exlibris na štítku - jiná forma 

razítko 
textové razítko 

heraldické razítko 
 heraldické razítko s devízou 
 heraldické razítko bez devízy 
emblematické razítko 

emblematické razítko s devízou 
emblematické razítko bez devízy 

razítko - monogram 
razítko - jiná forma 

 razítko na štítku 
textové razítko na štítku 
heraldické razítko na štítku 
 heraldické razítko na štítku s devízou 
 heraldické razítko na štítku bez devízy 
emblematické razítko na štítku 
 emblematické razítko na štítku s devízou 

emblematické razítko na štítku bez devízy 
razítko na štítku - monogram 
razítko na štítku - jiná forma 

tištěná signatura 
tištěná signatura na štítku 
předtištěné signaturové razítko  
předtištěné signaturové razítko na štítku 
tištěná nakladatelská značka 
tištěná nakladatelská značka na štítku 
tištěná knihkupecká značka 
tištěná knihkupecká značka na štítku 

 
III. Slepotiskové vlastnické razítko 

slepotiskové razítko 
textové slepotiskové razítko 

iniciálové slepotiskové razítko 
heraldické slepotiskové razítko  
emblematické slepotiskové razítko  
slepotiskové razítko - jiná forma 

supralibros 
iniciálové supralibros 
heraldické supralibros  
emblematické supralibros  
supralibros - jiná forma 
 

IV. Pečetˇ 
pečeť s erbem 
pečeť s monogramem 
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V. Záznam v externím pramenu 

záznam v knihovním katalogu 
rukopisný záznam v knihovním katalogu 
tištěný záznam v knihovním katalogu 

záznam v inventáři 
rukopisný záznam v inventáři 
tištěný záznam v inventáři  

záznam v aukčním katalogu 
rukopisný záznam v aukčním katalogu 
tištěný záznam v aukčním katalogu 

záznam v antikvárním katalogu 
rukopisný záznam v antikvárním katalogu 
tištěný záznam v antikvárním katalogu 

jiný záznam 
 
 VI. Charakteristický vnější znak 

charakteristická podoba, výzdoba a typ vazby 
charakteristický způsob záznamu autora a názvu díla na vazbě 
charakteristický záznam signatury 
charakteristické písmo 
 

VII. Cenzura  
cenzurní rukopisný zápis 

cenzurní rukopisný zápis - poznámka 
cenzurní rukopisný zápis - signatura 

cenzurní razítko 
cenzurní štítek  
cenzurní zásah  

 (zabílení, začernění, vytržení apod.) 
signatura označující prohibici knihy 

 
VIII. Fingovaná provenience 
 
IX. Autograf 
 autograf – celé dílo 
 autograf – část díla  
 
X. Jiné 
 

Lokace provenience 
 
na titulním listu: 
na rubu titulního listu: 
v textu: 
na předním přídeští: 
na přední předsádce: 
na zadním přídeští: 
na zadní předsádce: 
na přední desce: 
na zadní desce: 
na přední a zadní desce: 
na hřbetě: 
na horní ořízce: 
na spodní ořízce: 
na obálce: 
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Recommended List of Entries for Different Kinds of Provenance Evidence And Their Location 

English Version 

 

Entries converted into MARC 21 field 655a 
Entries converted into MARC 21 field 655b 
Entries converted into MARC 21 field 561a 
 
I. Manuscript Provenance Record 
 ownership inscription 
  ownership inscription – monogram (initials) 
  ownership inscription – motto  

ownership inscription – „ex-dono“ 
ownership inscription – signature  

 ownership inscription on card 
  ownership inscription on card – monogram (initials) 
  ownership inscription on card – motto 
  ownership inscription on card – „ex-dono“ 
  ownership inscription on card – signature 
 manuscript dedication 
 manuscript dedication card 
 manuscript note 
  manuscript note 
  manuscript note – emblem 
  manuscript note – autograph manuscript note 
  manuscript note on purchase (place, date, price etc.) 

manuscript bibliographical note 
manuscript genealogical notes 
manuscript note – record in album amicorum 
manuscript chronicle record (records of family history, records of  

local events) 
manuscript marginal notes 
manuscript note – drawing (picture) 

  manuscript note – others 
 manuscript note on card 
  manuscript note on card 
  manuscript note on card – emblem 
  manuscript note on card – autograph manuscript note 
  manuscript note on purchase on card (place, date, price etc.) 

manuscript bibliographical note on card 
manuscript genealogical notes on card 
manuscript note on card – record in album amicorum 
manuscript chronicle record on card (records of family history,  

records of local events) 
manuscript marginal notes on card 
manuscript note on card – drawing (picture) 

  manuscript note on card – others 
manuscript shelfmark 
manuscript shelfmark on card 
manuscript underlining 

 
II. Printed Provenance Record 
 graphic bookplate 
  graphic heraldic bookplate 
   graphic heraldic bookplate with motto 

graphic heraldic bookplate without motto 
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graphic emblematic bookplate 
graphic emblematic bookplate with motto 
graphic emblematic bookplate without motto 

graphic bookplate – monogram (initials) 
graphic bookplate – others 

 graphic bookplate on card 
  graphic heraldic bookplate on card 
   graphic heraldic bookplate with motto on card 

graphic heraldic bookplate without motto on card 
graphic emblematic bookplate on card 

graphic emblematic bookplate with motto on card 
graphic emblematic bookplate without motto on card 

graphic bookplate on card – monogram (initials) 
graphic bookplate on card – others 

ownership stamp 
ownership stamp with text 
heraldic ownership stamp 

heraldic ownership stamp with motto 
heraldic ownership stamp without motto 

emblematic ownership stamp 
emblematic ownership stamp with motto 
emblematic ownership stamp without motto 

ownership stamp – monogram (initials) 
ownership stamp – others  

ownership stamp on card 
ownership stamp on card with text 
heraldic ownership stamp on card 

heraldic ownership stamp with motto on card 
heraldic ownership stamp without motto on card 

emblematic ownership stamp on card 
emblematic ownership stamp with motto on card 
emblematic ownership stamp without motto on card 

  ownership stamp on card – monogram (initials)  
  ownership stamp on card – others  
 printed shelfmark 
 printed shelfmark on card 
 printed shelfmark label 
 printed shelfmark label on card 
 printed publisher’s mark 
 printed publisher’s mark on card   

printed bookseller’s mark 
 printed bookseller’s mark on card  
 
III. Embossed Record and Blind Tooled Record 
 embossed stamp 

embossed ownership stamp with text 
embossed heraldic ownership stamp 

embossed heraldic ownership stamp with motto 
embossed heraldic ownership stamp without motto 

embossed emblematic ownership stamp 
embossed emblematic ownership stamp with motto 
embossed emblematic ownership stamp without motto 

embossed ownership stamp – monogram (initials) 
embossed ownership stamp – others  

supralibros 
  monogram (initials) supralibros 

heraldic supralibros 
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emblematic supralibros 
supralibros - others 

 
IV. Seal 
 heraldic seal 

monogram (initials) seal 
 
V. Reference in External Document 
 record in the library catalogue  

manuscript record in the library catalogue 
printed record in the library catalogue 

 record in the auction catalogue 
manuscript record in the auction catalogue 
printed record in the auction catalogue 

 record in the bookseller’s catalogue 
manuscript record in the bookseller’s catalogue 
printed record in the bookseller’s catalogue 

record in inventory 
  manuscript record in inventory 
  printed record in inventory 
 other record 
 
VI. Unique Attributes of Book 
 unique look, decoration, and book binding 
 unique form of records on the book spine 
 unique form of shelfmark 
 unique handwriting 
 
VII. Censorship 

manuscript censorship record  
manuscript censorship record – manuscript note 

manuscript censorship record – manuscript shelfmark (call  
number denoting the book was prohibited) 

 censorship record – stamp 
 censorship record – card 
 censorship intervention 
  crossed out words 
  torn out page/pages 
 shelfmark denoting banned book 
 
VIII. Faked Provenance Record 
  
IX. Autograph manuscript  
 autograph manuscript – entire manuscript 
 autograph manuscript – text part 
 
X. Others 
 

Location of Provenance Records in a Book 
 
on the front cover 
on the front inside cover 
on the front endpaper 
on the title page 
on the rear endpaper 
on the rear inside cover 
on the rear cover 
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Příklady 
 

Bibliografických záznamů 
a záznamů vlastníků knih a knižních sbírek. 

 
 

Příklady záznamů obsahují vždy reprodukci finálního zobrazení záznamu a jeho zápis ve struktuře 
MARC 21. 
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http://opac.nm.cz:8080/documents/20088/  
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http://opac.nm.cz:8080/documents/20090/   
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http://opac.nm.cz:8080/documents/29277/  
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http://opac.nm.cz:8080/documents/34348/  
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http://opac.nm.cz:8080/authorities/34940/ 
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http://opac.nm.cz:8080/authorities/31162/ 
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http://opac.nm.cz:8080/authorities/30562/   
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http://opac.nm.cz:8080/authorities/31034/   
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http://opac.nm.cz:8080/authorities/31111/ 
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http://opac.nm.cz:8080/authorities/34015/ 
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http://opac.nm.cz:8080/authorities/35668/   
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http://opac.nm.cz:8080/authorities/31075/   
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http://opac.nm.cz:8080/authorities/30722/    
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