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Metodika minimálního katalogizaãního záznamu
– zpracování historick˘ch kniÏních fondÛ ve správû Národního památkového ústavu pro úãely zákona o úãetnictví
a základní principy poﬁizování fotodokumentace kniÏních sbírek
(Digitalizace lokálních katalogÛ zámeck˘ch knihoven pomocí systému Clavius)

Pavel HÁJEK

1

I. Zámecké knihovny v âechách,
na Moravû a ve Slezsku

Fondy historick˘ch zámeck˘ch knihoven ve správû Národního
památkového ústavu jsou nedílnou souãástí dosud ne zcela zpracovaného a zpﬁístupnûného bohatství, které pﬁedstavují historické kniÏní fondy jako celek.
V âechách, na Moravû a ve Slezsku dosud existuje 341 zámeck˘ch knihoven v rÛzném stupni dochování.1 âást z nich, okolo 50,
jsou knihovny interiérové, tedy takové sbírky, které jsou souãástí
pÛvodního vybavení památkového objektu, jsou uchovány v pÛvodních prostorách a pÛvodních skﬁíních, regálech ãi jiném ukládacím nábytku. Obvykle jsou tyto knihovny, celé ãi jejich ãásti,
souãástí prohlídkov˘ch tras. Ostatní zámecké fondy jsou skryty
v depozitáﬁích jako knihovny svozové, pocházející z objektÛ, které
byly po II. svûtové válce zestátnûny a nebyly urãeny ke kulturnímu vyuÏití. Celkem obsahují ãeské a moravské zámecké knihovny pﬁes 1 600 000 svazkÛ.2 Jejich nejvût‰í v˘znam spoãívá

Obr. 1. Daãice (okres JindﬁichÛv Hradec), zámek, velká pozdnû secesní knihovna z roku 1909. (Foto Pavel Hájek)

■ Poznámky
1 MA·EK, Petr. Zpráva o stavu ãesk˘ch, moravsk˘ch a slezsk˘ch zámeck˘ch
knihoven. Problematika historick˘ch a vzácn˘ch kniÏních fondÛ âech, Moravy
a Slezska, 1995, sv. 5, s. 72–74.
2 MA·EK, Petr. Zpráva o stavu ãesk˘ch, moravsk˘ch a slezsk˘ch zámeck˘ch
knihoven. Problematika historick˘ch a vzácn˘ch kniÏních fondÛ âech, Moravy
a Slezska, 1995, sv. 5, s. 72–74.
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v tom, Ïe zÛstaly zachovány oddûlenû jako samostatné fondy, nikoliv jak tomu bylo zpravidla v jin˘ch státech, kde byly historické
knihovny zaﬁazeny do centrálních knihoven rÛzn˘ch typÛ a rozpt˘leny v jejich rozsáhl˘ch fondech. Hodnota zámeck˘ch knihoven totiÏ nespoãívá pouze v tom, kolik stﬁedovûk˘ch rukopisÛ, prvotiskÛ a jin˘ch cenn˘ch knih obsahují, ale hlavnû v tom, Ïe na
jednotliv˘ch sbírkách je moÏné sledovat kulturní obraz a v˘voj doby, ve které sbírky vznikaly, v˘voj, spoleãenské postavení a zájmy
rodÛ, jednotliv˘ch majitelÛ, ale i celé spoleãenské vrstvy. V evropském, respektive celosvûtovém kontextu, se jedná o naprosto unikátní záleÏitost. Národní památkov˘ ústav spravuje nejv˘znamnûj‰í ãást fondÛ interiérov˘ch zámeck˘ch knihoven (celkem
67 fondÛ, to je pﬁibliÏnû 490 000 svazkÛ), 40 fondÛ (to je asi
200 000 svazkÛ) bylo po roce 1989 restituováno pÛvodním majitelÛm a více neÏ 190 svozov˘ch fondÛ (to je asi tﬁetina svazkÛ)
je ve vlastnictví Národního muzea v Praze. Men‰í ãást fondÛ je ve
vlastnictví jin˘ch kulturních a vûdeck˘ch institucí – muzeí, knihoven, akademie vûd a podobnû.

Pod jejich vlivem vznikají rozsáhlé kniÏní sbírky encyklopedického
charakteru, které ve sv˘ch fondech shromaÏìují základní díla
ve‰kerého lidského poznání a jsou tak zcela mimoﬁádn˘m dokladem stavu vûdeckého poznání, ale i stupnû vzdûlání ãeské
‰lechty. Z desítek dochovan˘ch kniÏních fondÛ uveìme jako pﬁíklad arcibiskupskou knihovnu v KromûﬁíÏi,10 salmovskou knihovnu v Rájci nad Svitavou,11 vald‰tejnskou knihovnu v Mnichovu
Hradi‰ti,12 metternichovskou knihovnu v KynÏvartu13 ãi schwarzenberské knihovny v âeském Krumlovû14 a na Orlíku.15 V prÛbûhu 19. století postupnû knihovny ztrácejí na svém v˘znamu,
stávají se stále více praktick˘mi pomÛckami a zdrojem zábavy,

■ Poznámky
3 HLAVÁâEK, Ivan. Pﬁehledné dûjiny ãesk˘ch a moravsk˘ch knihoven do poãátku novovûku (cca 1526). In: Dûjiny knihoven a knihovnictví. Praha: Univerzita
Karlova, 2002, s. 91.
4 KNEIDL, Pravoslav. Pﬁehled novovûk˘ch dûjin ãesk˘ch a moravsk˘ch knihoven do roku 1918. In: Dûjiny knihoven a knihovnictví. Praha: Univerzita Karlo-

V˘voj ‰lechtick˘ch knihoven na na‰em území sahá aÏ hluboko
do stﬁedovûku. První zprávy o existenci soukrom˘ch sbírek spadají do druhé poloviny 13. století, kdy je doloÏena existence panovnické sbírky krále Pﬁemysla Otakara II.3 Vznik zámeck˘ch, respektive hradních knihoven v dne‰ním slova smyslu v‰ak má své
koﬁeny aÏ na pﬁelomu 15. a 16. století v souvislosti s roz‰íﬁením
knihtisku a my‰lenkami humanismu a renesance (napﬁíklad knihovny Bohuslava Hasi‰tejnského z Lobkovic,4 Václava z Rovného,5 Jana star‰ího Hodûjovského z Hodûjova,6 Karla star‰ího ze
Îerotína,7 knihovna pánÛ z Lok‰an8). Jeden z evropsky nejv˘znamnûj‰ích a nejvût‰ích renesanãních kniÏních fondÛ vybudovali ve druhé polovinû 16. století Vilém z RoÏmberka a jeho bratr
Petr Vok na zámcích âesk˘ Krumlov a TﬁeboÀ.9 Knihovna, vybavená katalogem, ãítala na svou dobu neuvûﬁiteln˘ch 10 000
svazkÛ. Zlat˘ vûk v˘voje zámeck˘ch knihoven pﬁineslo aÏ 17. století a doba baroka. V prÛbûhu tﬁicetileté války a po jejím skonãení pﬁichází do âech ﬁada evropsky v˘znamn˘ch rodÛ, které si
ze své vlasti pﬁiváÏejí star‰í kniÏní sbírky, umisÈují je do koupen˘ch ãi darovan˘ch sídel a na jejich základû budují rozsáhlé reprezentaãní fondy. Katolická domácí ‰lechta nezÛstává nijak pozadu, a tak v prÛbûhu 17. a 18. století vznikly v âechách, na
Moravû a ve Slezsku desítky velmi kvalitních a rozsáhl˘ch kniÏních sbírek. Období baroka promûnilo také poslání a vzhled knihoven. Pro knihovny jsou pﬁi barokních pﬁestavbách sídel vytváﬁeny samostatné místnosti, vybavené skvostnû proveden˘mi
regály, knihovna se stává souãástí reprezentaãních prostor zámku, knihy v ní uloÏené jsou vázány do jednotn˘ch pergamenov˘ch ãi koÏen˘ch vazeb, mimoﬁádná váha je kladena na estetick˘ vzhled knihovny. Knihovní sály a knihy v nich uloÏené
reprezentují spoleãenské postavení, bohatství a v˘znam majitelÛ. Vyvrcholením tohoto „zlatého vûku“ zámeck˘ch knihoven je
pÛsobení francouzsk˘ch encyklopedistÛ na sklonku 18. století.

2

va, 2002, s. 121.
5 HEJNIC, Josef. O knihovnû Václava z Rovného. Sborník Národního muzea
v Praze. ¤ada A, Historie, 22, 1968, ã. 5, s. 229–356.
6 KNEIDL, Pravoslav. Pﬁehled novovûk˘ch dûjin ãesk˘ch a moravsk˘ch knihoven do roku 1918. In: Dûjiny knihoven a knihovnictví. Praha: Univerzita Karlova, 2002, s. 122.
7 KNEIDL, Pravoslav. Pﬁehled novovûk˘ch dûjin ãesk˘ch a moravsk˘ch knihoven do roku 1918. In: Dûjiny knihoven a knihovnictví. Praha: Univerzita Karlova, 2002, s. 126.
8 MA·EK, Petr. Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa.
Band II., Tschechische Republik. Schloßbibliotheken unter der Verwaltung des
Nationalmuseums in Prag. Hildesheim: Olms-Weidmann, 1997, s. 47–49.
9 VESELÁ, Lenka. Knihy na dvoﬁe RoÏmberkÛ. Praha: Knihovna Akademie vûd
âR, 2005. 359 s.
10 VLâKOVÁ-BUTULOVÁ, Iva. Dûjiny zámecké knihovny v KromûﬁíÏi v letech
1750–1752. Vlastivûdn˘ sborník moravsk˘, XXII, 1970, ã. 2, s. 164–173; táÏ.
Zámecká knihovna v KromûﬁíÏi v letech 1750–1850. Vlastivûdn˘ sborník moravsk˘, XXIII, 1971, ã. 3, s. 352–367; táÏ. Dûjiny zámecké knihovny v KromûﬁíÏi od roku 1850 aÏ po dne‰ek. Vlastivûdn˘ sborník moravsk˘, XXVIII, 1976,
ã. 1, s. 46–57.
11 MA·EK, Petr. Handbuch der historischen Buchbestände in Europa. Band
II., Tschechische Republik. Schloßbibliotheken unter der Verwaltung des Nationalmuseums in Prag. Hildesheim: Olms-Weidmann, 1997, s. 172–174.
12 Knihovna Národního muzea: zámecká knihovna Mnichovo Hradi‰tû. Praha:
Mezinárodní asociace bibliofilÛ, 1995, 30 s.
13 MA·EK, Petr. KniÏní sbírky na zámku KynÏvar t. Sborník Západoãeského
muzea v Plzni. Historie. Sv. 12, 1994, 112 s.
14 ·IMÁKOVÁ, Jitka. Knihovna Národního muzea: zámecká knihovna âesk˘
Krumlov. Praha: Mezinárodní asociace bibliofilÛ, 1995, 23 s.
15 HÁJEK, Pavel. V˘voj orlické zámecké knihovny. Její knihovûdná a obsahová
charakteristika a kulturnû historick˘ v˘znam: diplomová práce. Praha, 1985,
[223] s.
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jejich podoba a poslání se blíÏí souãasnému chápání soukromé
knihovny kaÏdého z nás. Fondy jsou plnûny souãasnou beletristickou produkcí, ãasopisy a odborn˘mi pﬁíruãkami potﬁebn˘mi
pro chod velkostatkÛ, továren a dal‰í podnikatelské ãinnosti. Pﬁirozen˘ historick˘ v˘voj zámeck˘ch knihoven ukonãily aÏ události
po II. svûtové válce, konfiskace a zestátnûní majetkÛ. Ve dvou vlnách – v letech 1945 a 194816 do‰lo ke konfiskaci prakticky
v‰ech zámeck˘ch knihoven v ãesk˘ch zemích17 a jejich správou,
ochranou a evidencí byla povûﬁena Národní kulturní komise pro
správu státního kulturního majetku, zﬁízená v roce 1946 na základû zákona ã. 137/1946 Sb. V roce 1954 vzniklo rozhodnutím ministerstva kultury oddûlení zámeck˘ch knihoven pﬁi Knihovnû Národního muzea.18 Za to pﬁináleÏí dík zejména PhDr. Bohumíru
Lifkovi (24. 3. 1900 – 24. 11. 1987). Oddûlení zámeck˘ch knihoven bylo jiÏ od svého zaloÏení urãené k pﬁímé správû svozov˘ch
knihoven a k v˘konu odborné péãe a metodického dohledu nad
ostatními zámeck˘mi knihovnami bez rozdílu vlastnictví.

Obr. 2. Ex libris Petra Voka z RoÏmberka z roku 1609. (Foto Pavel Hájek)
Obr. 3. KromûﬁíÏ, zámek, arcibiskupská knihovna. (Reprofoto)

myslu a podobnû. KaÏdá knihovna odráÏí zájem sv˘ch shromaÏditelÛ. Nûkteré druhy literatury jsou v‰ak prakticky v‰em zámeck˘m knihovnám spoleãné, napﬁíklad militaria, protoÏe v kaÏdé
aristokratické rodinû bylo nûkolik dÛstojníkÛ. Velmi ãastá je právnická literatura, neboÈ státní úﬁady byly ãast˘m zamûstnáním
aristokracie. Typicky „aristokratickou“ literaturou jsou také knihy
o lovu, lesích, koních, genealogické publikace a snad úplnû
v kaÏdém fondu existuje velk˘ soubor knih o zemûdûlství. KaÏd˘
zámek byl totiÏ hlavnû centrem panství, velkostatku. Jeho majitelé se snaÏili shromáÏdit vÏdy to nejmodernûj‰í o jeho správû,

■ Poznámky
16 MA·EK, Petr; TURKOVÁ, Helga. Zámecké, hradní a palácové knihovny v âe-

Zámecké knihovny v ãesk˘ch zemích pﬁedstavují zcela unikátní
soubor literatury ze v‰ech oborÛ lidského bádání. Nejstar‰í rukopis v zámeck˘ch knihovnách pochází z 9. století, nejmlad‰í knihy
z poloviny 20. století. ProtoÏe aristokracie byla vrstvou velmi
vzdûlanou, nalezneme v tûchto fondech literaturu v‰ech vûdních
oborÛ: historii, filozofii, teologii, v‰echny pﬁírodní vûdy, lékaﬁství,
alchymii, politiku, v˘tvarné umûní, psychologii, literaturu o prÛ-

chách, na Moravû a ve Slezsku. Praha: Národní muzeum, 2004, s. [5].
17 Dekret presidenta republiky ã. 12/1945 Sb., o konfiskaci a ur ychleném
rozdûlení zemûdûlského majetku NûmcÛ, MaìarÛ, jakoÏ i zrádcÛ a nepﬁátel
ãeského a slovenského národa. Dekret presidenta republiky ã. 108/1945 Sb.,
o konfiskaci nepﬁátelského majetku a Fondech národní obnovy. Zákony o nové
pozemkové reformû ã. 142/1945 Sb., ã. 44/1948 Sb. a ã. 46/1948 Sb.
18 V˘nos MK ã. 26727/1954 ze dne 4. ãervna 1954.
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Obr. 4. Guillaume Durand, Rationale divinorum officiorum, rukopis z první
poloviny 15. století s tajemnou vlastnickou znaãkou „Václav z RoÏmberka“.
(Foto Pavel Hájek)

o hospodáﬁsk˘ch novinkách, o pûstování plodin i jejich následném zpracování.
Jazykové rozvrstvení je závislé na dobû vzniku knih. V 15. století dominuje pochopitelnû latina, v 16. století se objevuje nûmãina
i ãe‰tina. V 17. století zápasí opût nûmãina s latinou, která ãasem ustupuje do pozadí a uvolÀuje místo francouz‰tinû. V 19. století se vedle pﬁevládající nûmãiny opût objevuje ãe‰tina, alespoÀ
v nûkter˘ch fondech, a také angliãtina. ZároveÀ mûl na jazykovou
skladbu kaÏdého fondu velk˘ vliv osobní zájem a pÛvod majitelÛ.
Pﬁíbuzenské svazky ‰lechty pﬁesahovaly hranice a aristokraté ãasto cestovali. Díky tomu jsou v zámeck˘ch knihovnách knihy italské, ‰panûlské, maìarské, holandské, dánské ãi ruské.

II. Souãasn˘ stav katalogizace

Fondy zámeck˘ch knihoven pﬁedstavují dosud ne zcela docenûné a prozkoumané bohatství jak z hlediska ãistû vûdeckého,
historického, tak i knihovûdného. Základním pﬁedpokladem poznání a správy fondu je jeho katalogizace, coÏ je jeden z hlavních
úkolÛ oddûlení zámeck˘ch knihoven Knihovny Národního muzea
v Praze a samozﬁejmû i dal‰ích vlastníkÛ a správcÛ historick˘ch
kniÏních fondÛ.

4

Prakticky v‰echny zámecké knihovny jsou, aÏ na nûkolik v˘jimek,
podchyceny v lokálních katalozích, které vznikaly na pﬁelomu
50. a 60. let 20. století. Lokální katalogy jsou ve vût‰inû pﬁípadÛ
strojopisné, místy rukopisné. Popisy jsou struãné – autor, zkrácen˘
název, místo, rok vydání, poãet svazkÛ. V‰echny existující svazky
jsou k dispozici v oddûlení zámeck˘ch knihoven Knihovny Národního muzea, dal‰í exempláﬁe vlastní správci ãi majitelé jednotliv˘ch
fondÛ. Oddûlení zámeck˘ch knihoven Knihovny Národního muzea
koná i dal‰í aktivity na poli katalogizace historick˘ch fondÛ. Ve
jmenném souborném katalogu zámeck˘ch knihoven je obsaÏeno
asi 345 000 svazkÛ. Katalogizaãní záznamy obsahují standardní
popisy s uvedením v‰ech dÛleÏit˘ch obecn˘ch a vût‰inou i individuálních znakÛ knihy vãetnû provenience, vazby a podobnû. Nûkolik fondÛ bylo zkatalogizováno za pomoci fotografií titulních listÛ,
které jsou na katalogizaãních lístcích nalepeny. V˘jimkou je âesk˘ Krumlov, kter˘ je v katalogu zastoupen pÛvodními rukopisn˘mi
lístky z poãátku 20. století.
V posledních letech byla zahájena katalogizace s vyuÏitím v˘poãetní techniky. V rÛzn˘ch stadiích popisu je nyní v elektronické
podobû zpracováno více neÏ 400 000 svazkÛ.
Vedle souborného katalogu existuje je‰tû nûkolik dal‰ích pomocn˘ch katalogÛ. Velmi vyuÏívan˘ je katalog jazykovû nebohemikálních periodik, excerpovan˘ ze v‰ech zámeck˘ch knihoven –
asi 30 000 záznamÛ. Jde o abecednû ﬁazené zkrácené bibliografické popisy periodicky vydávan˘ch dûl, vãetnû kalendáﬁÛ, almanachÛ a podobnû.
Dal‰ím je katalog bohemik – jedná se o bohemika v nej‰ir‰ím
slova smyslu, tedy o knihy vydané v ãe‰tinû kdekoliv ve svûtû,
knihy vydané na území âech, Moravy a Slezska (jeho dne‰ní ães-
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ké ãásti) v kterémkoliv jazyce, knihy vydané kdekoliv a v kterémkoliv jazyce, jeÏ se v˘raznû dot˘kají problematiky ãesk˘ch zemí
a knihy ãesk˘ch autorÛ vydané kdekoliv a v kterémkoliv jazyce.
Tento katalog obsahuje zatím asi 9 000 abecednû ﬁazen˘ch zkrácen˘ch bibliografick˘ch záznamÛ a je excerpován pouze z knihoven popsan˘ch v souborném katalogu.
Katalog teatralií obsahuje zkrácené bibliografické popisy teatralií (divadelní hry, libreta i literatura o divadelnictví, divadelní almanachy, periodika a podobnû). Katalog se skládá ze dvou ãástí: popisÛ ﬁazen˘ch abecednû podle autorÛ a popisÛ ﬁazen˘ch
podle názvÛ divadelních her. Celkem obsahuje asi 12 000 záznamÛ. Tento katalog je vypracováván soubûÏnû se souborn˘m
katalogem, stejnû jako katalog rukopisÛ, kter˘ bude v prÛbûhu
doby nahrazen soupisem, poﬁizovan˘m Archivem Akademie vûd
âR.
Podle dlouholet˘ch zku‰eností je zﬁejmé, Ïe nejvût‰í úãinnost
mají speciální katalogy vybran˘ch ãástí fondu, které jsou publikovány tiskem. Díky tomu jsou zpﬁístupnûny nej‰ir‰í badatelské obci, zvlá‰tû zahraniãní. V minulosti byly publikovány napﬁíklad soupisy rukopisÛ zámkÛ KynÏvartu19 ãi Kﬁivoklátu,20 soupisy teatralií
z Kﬁimic,21 âeského Krumlova,22 Kaãiny23 a Radenína.24
Nejnovûj‰ím je publikovan˘ soupis prvotiskÛ zámeck˘ch knihoven.25 Jde o velmi podrobn˘ katalog a nejvût‰í zásluhu na jeho
vytvoﬁení mûla tehdej‰í vedoucí oddûlení zámeck˘ch knihoven
PhDr. Jitka ·imáková. V souãasnosti je zpracováván katalog tiskÛ první poloviny 16. století.
Oddûlení zámeck˘ch knihoven vybudovalo za léta své existence cennou a obsáhlou pﬁíruãní knihovnu, která je vyuÏívána ke
zpracování kniÏních fondÛ. Obsahuje dÛleÏité historické i moderní bibliografie pﬁeváÏnû nûmecké a francouzské literatury, encyklopedie, biografická díla a pochopitelnû i velk˘ fond topografické,
genealogické a heraldické literatury, bez níÏ by nebylo moÏné zámecké knihovny zpracovávat.

III. Mezinárodní katalogizaãní pravidla
a minimální katalogizaãní záznam

V roce 2009 vstoupila v platnost novela zákona o úãetnictví
304/2008 Sb.,26 kter ˘ stanovuje povinnost vést v úãetní evidenci ve‰ker ˘ majetek Národního památkového ústavu, to je
i jednotlivé svazky historick˘ch kniÏních fondÛ. Jako nejvhodnûj‰í
nástroj k vedení takové evidence se nabízí právû elektronická podoba lokálních katalogÛ. Rozdílná podoba jednotliv˘ch záznamÛ
jak ve smyslu obsahovém, formálním a evidenãním v‰ak vyÏaduje nezbytné sjednocení v‰ech zápisÛ tak, aby jednotliv˘ katalogizaãní záznam zajistil jednoznaãnou identifikaci kaÏdé popisné
jednotky ve standardizovaném tvaru – takzvan˘ minimální katalogizaãní záznam.27
Metodika minimálního záznamu má slouÏit jako základní jednotící nástroj k dosaÏení tohoto stavu.
Katalogizaãní pravidla a podoba katalogizaãního záznamu jsou
pﬁedmûtem dlouhého a sloÏitého v˘voje. V jeho rámci byla postupnû definována pravidla a formální podoba záznamu jednotliv˘ch charakteristik kniÏního díla (v prÛbûhu v˘voje i dal‰ích speciálních druhÛ dokumentÛ – map, hudebnin, elektronick˘ch
dokumentÛ a podobnû). První oficiální rakouská instrukce vznikla jiÏ roku 1778. Na jejím základû roku 1822 vznikla instrukce
pro vznikající Vlastenecké muzeum (dne‰ní Národní muzeum)
s názvem Instruction für den Bibliotecar des vaterländischen Museums und Dienstordnungbestimmung in demselben, na jejímÏ
vzniku se mimo jiné podílel Josef Dobrovsk˘.28 Od vytvoﬁení sa-

■ Poznámky
19 âÁDA, Franti‰ek. Rukopisy knihovny státního zámku v KynÏvar tû. Praha:
Nakladatelství âeskoslovenské akademie vûd, 1965, 208 s.
20 PRAÎÁK, Jiﬁí. Rukopisy kﬁivoklátské knihovny. Praha: Národní muzeum,

Národní památkov˘ ústav jako správce více neÏ poloviny kniÏních svazkÛ uloÏen˘ch ve fondech zámeck˘ch knihoven je rovnûÏ
povinen vést odbornou a prÛbûÏnou evidenci historick˘ch kniÏních sbírek. Interiérové knihovny jsou nedílnou souãástí mobiliární v˘bavy objektÛ. Jejich v˘znam a hodnota jsou mimo jiné bez v˘jimky vyjádﬁeny jejich prohlá‰ením za movitou kulturní památku
a zápisem do ústﬁedního seznamu kulturních památek, stejnû jako mobiliární fondy. Zatímco mobiliární fondy jsou pﬁedmûtem
zpracování jiÏ od 70. let 20. století ve formû takzvané základní
evidence, knihovní fondy, aÏ na v˘jimky, jsou dosud evidovány
pouze na úrovni v˘‰e uveden˘ch lokálních katalogÛ. Strojopisn˘
ãi rukopisn˘ charakter tûchto lokálních katalogÛ prakticky vyluãuje dal‰í odbornou práci s fondy. Souãasná v˘poãetní technika,
softwarové vybavení a pﬁedev‰ím existující celosvûtové standardy katalogizace jsou dÛleÏit˘m v˘chozím bodem pro pﬁevedení
tûchto lokálních katalogÛ do elektronické podoby a zahájení skuteãné odborné katalogizace.

1969. 300 s.
21 ·IMÁKOVÁ, Jitka; MACHÁâKOVÁ, Eduarda. Teatralia zámecké knihovny
z Kﬁimic: bibliografick˘ soupis. I. díl. Praha: Divadelní ústav, 1970, 755 s.
22 ·IMÁKOVÁ, Jitka; MACHÁâKOVÁ, Eduarda. Teatralia zámecké knihovny
v âeském Krumlovû. Díl I-III. Praha: Národní muzeum, 1976, 3 sv.
23 Teatralia v zámecké knihovnû na Kaãinû: v˘bûrov˘ soupis. Praha: Scénografick˘ ústav, 1973, 164 s.
24 KNEIDL, Pravoslav. Teatralia zámecké knihovny z Radenína. Díl I-II. Praha:
Národní muzeum, 1962–1964, 2 sv.
25 ·IMÁKOVÁ, Jitka. Katalog pr votiskÛ Knihovny Národního muzea v Praze
a zámeck˘ch a hradních knihoven v âeské republice. Praha: KLP, 2001, 540 s.
26 Plné znûní zákona – viz zákon 563/1991 sb. o úãetnictví.
27 Minimální katalogizaãní záznam v tomto pojetí je odli‰n˘ od pojetí Národní
knihovny a je vázán pouze na problematiku zákona o úãetnictví.
28 RY·AVÁ, Eva; TURKOVÁ, Helga. Josef Dobrovsk˘ a Knihovna Národního muzea. In: Josef Dobrovsk˘. Fundator studiorum slavicorum: pﬁíspûvky z mezinárodní vûdecké konference v Praze 10.–13. ãer vna 2003. Praha: Slovansk˘
ústav AV âR, 2004, s. 53–63.
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mostatného státu v roce 1918 bylo v âeské republice vydáno –
a jmenné zpracování více ãi ménû ovlivnilo – sedm instrukcí, které se od sebe v˘raznû li‰í tak, jak se od sebe li‰í celosvûtovû
známé instrukce, z nichÏ ãeské instrukce vycházely. âeskou katalogizaãní praxi v prÛbûhu 20. století v˘znamnû ovlivnily:
– pruská instrukce z roku 1899
– sovûtská pravidla z roku 1959
– anglo-americká pravidla, pﬁeklad z roku 1988
Automatizace knihovnick˘ch procesÛ, moÏnost a potﬁeba mezinárodní v˘mûny katalogizaãních záznamÛ a potﬁeba v˘mûny záznamÛ mezi rÛzn˘mi knihovnick˘mi systémy vedla v roce 1996
k pﬁijetí a národní interpretaci mezinárodních standardÛ ISBD
(Mezinárodní standardizovan˘ bibliografick˘ záznam)29 a AACR2
(Anglo-americká katalogizaãní pravidla).30 V‰eobecné pﬁijetí a zavedení tûchto pravidel do knihovnické praxe zaji‰Èuje sjednocení
tvorby katalogizaãních záznamÛ nezávisle na místu a úrovni knihovny. Pﬁijetí a zavedení mezinárodního v˘mûnného formátu
UNIMARC a MARC21 do pouÏívan˘ch knihovnick˘ch systémÛ zaruãuje propojitelnost a vyuÏitelnost záznamÛ nejen v rámci jednoho státu, ale i v rámci celosvûtové sítû knihoven a dal‰ích institucí, uÏívajících shodn˘ formát.
Mezinárodní katalogizaãní pravidla prioritnû ﬁe‰í problematiku
souãasné kniÏní produkce. Zámecké knihovny a jejich fondy v‰ak
obsahují dokumenty od stﬁedovûku do poloviny 20. století, tedy
produkci, která se nûkter˘mi popisn˘mi rysy v˘znamnû odli‰uje
od soudob˘ch zvyklostí. Odli‰nosti jmenného popisu star˘ch tiskÛ, prvotiskÛ a rukopisÛ ﬁe‰í na celosvûtové úrovni jedna z ﬁad
standardu ISBD, konkrétnû ISBD(A) z roku 1997.31
Národní památkov˘ ústav stojí v souãasné dobû na poãátku
odborné katalogizace historick˘ch kniÏních fondÛ. VyuÏití obecnû
platn˘ch a celosvûtovû uznávan˘ch standardÛ se jeví jako jediná
správná cesta pﬁi plnûní tohoto úkolu, která zajistí do budoucna
bezproblémov˘ pﬁechod na novû vznikající knihovnické systémy
a vyváÏe Národní památkov˘ ústav z nutností sloÏit˘ch a finanãnû
nároãn˘ch konverzí a transformací dat.
âasová lhÛta daná zákonem o úãetnictví neumoÏÀuje v souãasné dobû provést úplnou katalogizaci v‰ech zámeck˘ch knihoven ve správû Národního památkového ústavu na úrovni dané v˘‰e uveden˘mi pravidly. Pro splnûní úkolu, kter˘ pﬁinese vyuÏiteln˘
základ pro práce následné, je v‰ak nutné stanovit pravidla a podobu minimálního katalogizaãního záznamu tak, aby poﬁízená data odpovídala standardÛm a zároveÀ splnila podmínky dané zákonem.
Od roku 2005 je v rámci Národního památkového ústavu plnûn
institucionálnû financovan˘ úkol v˘zkumu a v˘voje ã. 202 – Odborné hodnocení a systematické vûdecké zpracování historick˘ch
knihovních fondÛ (zámeck˘ch knihoven) kulturních památek.
V rámci toho úkolu jsou, dle v˘‰e uveden˘ch pravidel, zpracovávány nûkteré zámecké knihovny do podoby úplného katalogizaãního záznamu.32 Dosavadní zku‰enosti nám tak umoÏÀují
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definovat rozsah, podobu a metodiku tvorby minimálního katalogizaãního záznamu jak v oblasti povinn˘ch údajÛ, tak specifick˘ch údajÛ dan˘ch povahou spravovaného fondu i úãelem poﬁizovan˘ch záznamÛ.
Na základû kolegia generálního ﬁeditele Národního památkového ústavu ze dne 3. 6. 2008 bylo rozhodnuto o nepﬁíli‰ ‰Èastném variantním pouÏití dvou systémÛ pro odborné zpracování zámeck˘ch knihoven – systému CastIS, prioritnû urãeného pro
odborné zpracování mobiliárních fondÛ, a knihovnického systému Clavius. Vzhledem k tomu, Ïe CastIS svou strukturou nesplÀuje podmínky dané uveden˘mi pravidly ISBD(A) a AACR2, je tato
metodika minimálního záznamu zpracována pro systém Clavius,
jehoÏ uÏivatelem je vût‰ina územních odborn˘ch pracovi‰È NPÚ.
Stanovená pravidla jsou v‰ak obecná a nejsou vázána na jeden
knihovnick˘ systém, vázána jsou na charakter a podobu polí definovan˘ch mezinárodními pravidly a formátem UNIMARC

I V. M e t o d i k a m i n i m á l n í h o z á z n a m u
pro potﬁeby zákona o úãetnictví

Cílem metodiky je sjednotit poﬁizování minimálního katalogizaãního záznamu pro zpracování fondÛ hradních, zámeck˘ch a klá‰terních knihoven (dále jen zámeck˘ch knihoven) ve správû Národního památkového ústavu prostﬁednictvím programu Clavius
a sjednotit pﬁístupy k digitalizaci stávajících lokálních katalogÛ
zámeck˘ch knihoven tak, aby poﬁízené záznamy vyhovûly zákonu
o úãetnictví. Metodika smûﬁuje k pﬁizpÛsobení rÛzné podoby záznamÛ v lokálních katalozích tak, aby elektronická podoba záznamÛ maximálnû vyhovûla mezinárodním a obecnû pﬁijat˘m a uÏívan˘m katalogizaãním pravidlÛm AACR2R.
Nedostateãn˘ ãasov˘ prostor pro poﬁízení záznamÛ vede na
druhé stranû ke zjednodu‰ení nûkter ˘ch poloÏek záznamu, neboÈ jejich korektní zápis je moÏn˘ pouze „s knihou v ruce“. Tyto
poloÏky budou upraveny pﬁi následné úplné katalogizaci (t˘ká se
zejména vícesvazkov˘ch dûl, oznaãení jejich jednotliv˘ch ãástí
a vroãení).
Pro zjednodu‰ení a urychlení prací na pﬁepisu lokálních katalogÛ je program Clavius pﬁizpÛsoben tak, Ïe ve‰keré potﬁebné

■ Poznámky
29 ISBD(G): V‰eobecn˘ mezinárodní standardní bibliografick˘ popis: anotovan˘ text. 1. ãeské vydání Praha: Národní knihovna, 1993, 36 s.
30 Anglo-americká katalogizaãní pravidla: druhé vydání, revize 1988. 1. ãeské
vydání Praha: Národní knihovna, 1994–2006. ISBN 80-7050-187-1.
31 ISBD(A): Mezinárodní standardní bibliografick˘ popis pro staré tisky a prvotisky. 2. revidované vydání, 1. ãeské vydání Praha: Národní knihovna, 1997,
99 s. ISBN 80-7050-294-0.
32 Podobu úplného záznamu ﬁe‰í Metodika katalogizace historick˘ch kniÏních
fondÛ ve správû NPÚ, která je v rámci v˘zkumného úkolu pﬁipravována.
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poloÏky minimálního záznamu jsou soustﬁedûny do jedné úvodní
obrazovky, odkud se automaticky promítají do pﬁíslu‰n˘ch poloÏek úplného záznamu (ãísla a názvy polí jsou dány v˘mûnn˘m formátem UNIMARC). Metodika je proto vûnována zpÛsobu naplÀování a podobû pouze tûchto údajÛ.

Obr. 5. George Buchanan, Rerum Scoticarum historia z roku 1583 pocházející
z RoÏmberské knihovny, dnes v majetku Jihoãeské vûdecké knihovny v âesk˘ch
Budûjovicích. (Foto Pavel Hájek)
Obr. 6. âervená Lhota (okres Tﬁebíã), zámek, ukázka knihkupecké vazby z poãátku 20. století. (Foto Pavel Hájek)

I V. I . Z á k l a d n í p r i n c i p y

I V. I I . Z á k l a d n í p o j m y 33

Znûní zákona o úãetnictví vyÏaduje vedení prÛkazné a jednoznaãné úãetní evidence ve‰kerého majetku na úrovni inventární
jednotky. Základním principem je tedy stanovení rozsahu inventární jednotky a její jednoznaãná evidence pomocí nezamûniteln˘ch identifikaãních údajÛ. Ke správnému stanovení inventární
jednotky a dosaÏení jednoznaãnosti a nezamûnitelnosti záznamÛ
je nezbytn˘ jednotn˘ v˘klad základních pojmÛ. Z hlediska knihovnického zpracování je základním principem pﬁepis údajÛ pﬁesnû
v podobû, v jaké jsou uvedeny na titulním listû zpracovávaného
dokumentu bez pﬁizpÛsobování souãasnému pravopisu. V pﬁípadû opisu lokálních katalogÛ opisujeme údaje pﬁesnû v podobû,
v jaké jsou v katalogu uvedeny.

Inventární jednotka – inventární jednotka je dílo svázané v samostatné vazbû. Jedná-li se o vícesvazkové dílo, je inventární
jednotkou kaÏd˘ svazek mající samostatnou vazbu a kaÏd˘ takov˘ svazek musí mít vlastní jedineãnou signaturu (v pﬁípadû, Ïe
napﬁíklad v jedné vazbû je svázáno nûkolik dílÛ téhoÏ titulu nebo
je do jedné vazby spojeno nûkolik rÛzn˘ch titulÛ, jedná se stále
o jednu inventární jednotku evidovanou pod údaji titulu uvedeného ve spoleãné vazbû na prvním místû – ostatní díla jsou takzvané pﬁívazky – v úrovni minimálního záznamu by tato varianta nemûla nastat, neboÈ rozsah záznamÛ v lokálních katalozích
nedosahuje úrovnû pﬁívazkÛ). V pﬁípadû periodik je inventární jed-

■ Poznámky
33 Podrobnû In: KTD – âeská terminologická databáze knihovnictví a informaãní vûdy: (TDKIV) [on-line]. TDKIV. Praha: Národní knihovna âR, 2001–2003
[cit. 2009–11–11]. Dostupné na www:<http://sigma.nkp.cz/cze/ktd>.
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Obr. 6. Hluboká (okres âeské Budûjovice), schwarzenberská zámecká knihovna,
ukázka tematického tﬁídûní. (Foto Dagmar Bra‰niãková)

notkou obvykle jeden roãník, byÈ neúpln˘ ãi tvoﬁen˘ pouze jedním
ãíslem (jedna signatura bude pﬁidûlena roãníku, v záznamu bude
uveden v˘ãet ãísel). Pokud existuje pﬁípad, Ïe je evidováno samostatnû kaÏdé ãíslo ãasopisu, je nutné zpÛsob evidence pﬁizpÛsobit v˘‰e uvedenému pravidlu.
Pﬁi stanovení rozsahu inventární jednotky u dal‰ích speciálních
druhÛ dokumentÛ jako jsou pﬁedev‰ím hudebniny, mapy a grafiky, je nezbytné ﬁídit se uveden˘m principem vazby, v pﬁípadû nevázan˘ch samostatn˘ch mapov˘ch listÛ je inventární jednotkou
kaÏd˘ mapov˘ list, pﬁípadnû soubor mapov˘ch listÛ, jsou-li vloÏeny ve spoleãném pouzdru ãi pﬁebalu.
Signatura – jedineãné a nezamûnitelné alfanumerické oznaãení kaÏdé inventární jednotky, aktuální oznaãení, které je v souãasnosti uÏíváno pro inventarizaci fondÛ.
Fond – obecnû vÏit˘ název knihovního fondu odráÏející umístûní a pÛvod knihovny.
Signatura pÛvodní – knihy jsou obvykle opatﬁeny novodobou
signaturou, pﬁidûlovanou pﬁi zpracování lokálních katalogÛ na
pﬁelomu 50. a 60. let 20. století. Pﬁesto mohou b˘t v lokálních
katalozích uvedeny v nûkter˘ch pﬁípadech i star‰í evidenãní údaje, které je moÏné pﬁi opisu katalogu uvést do pﬁíslu‰ného pole.
V odkazu na pojem „signatura“ nesmí jít o aktuální oznaãení uÏívané pro inventury.
Signatura historická – evidenãní prostﬁedek – písmenn˘, ãíseln˘, kombinovan˘ – uÏívan˘ majiteli fondÛ pﬁed jejich zestátnû-
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ním. Zpravidla není uvedena v katalogu, ale pouze pﬁímo v knize,
ãasopisu, mapû, … pokud existuje. Je pﬁedmûtem úplné katalogizace „s knihou v ruce“.
Autor – jméno osoby ãi osob, které jsou tvÛrci obsahu dokumentu a jsou v katalogu uvedeny v záhlaví záznamu. Jméno autora nemusí b˘t v katalogu uvedeno vÏdy – jedná se pak o takzvané
anonymní dílo; jméno autora pak necháváme prázdné.
Hlavní název – název dokumentu, jak je uveden v katalogu. Název mÛÏe b˘t rozdûlen na více ãástí – na hlavní název a podnázev, kter˘ uvozuje, vysvûtluje ãi doplÀuje název hlavní. Vzhledem
k tomu, Ïe pﬁesné pochopení rozdûlení názvu je moÏné vût‰inou
jen „s knihou v ruce“, pro potﬁeby pﬁepisu lokálních katalogÛ nebudeme toto rozdûlení uÏívat a ve‰keré názvové údaje uvedeme
do poloÏky „hlavní název“ s v˘jimkou údajÛ oznaãujících poﬁadí ãi
název dílu u vícesvazkov˘ch dûl.
Název ãásti – u vícesvazkov˘ch dûl samostatn˘ název jednotliv˘ch svazkÛ.
âíslo ãásti – poﬁadové ãíslo oznaãující poﬁadí svazku ãi dílu
u vícesvazkov˘ch dûl. Nezbytn˘ údaj pro zaji‰tûní jednoznaãnosti
záznamu u vícesvazkov˘ch dûl!
Místo vydání – jméno mûsta nebo mûst, kde byl dokument vydán.
Jméno nakladatele – jméno právnické ãi fyzické osoby, která
dokument vydala. Pro potﬁeby jednoznaãné identifikace nepovaÏujeme tento údaj za nezbytn˘ a pﬁi tisku sestavy urãené pro
úãetnictví nebude jméno nakladatele pouÏito (zejména z dÛvodu
optimalizace tisku). V lokálních katalozích se v‰ak tento údaj obvykle objevuje. V takovém pﬁípadû povaÏujeme za vhodné jej do
záznamu jiÏ v této úrovni uvést.

Zprávy památkové péãe / Roãník 69 / 2009 / ã. 6 / P¤ÍLOHA / Metodika minimálního katalogizaãního záznamu

priloha_09b.qxd

10.12.2009

14:11

Stránka 9

Rok vydání – konkrétní rok, ve kterém byl dokument vydán.
Údaje o dostupnosti nebo cenû – poloÏka, která nebude pﬁi
opisu katalogÛ vyplnûna. Jedná se v‰ak o údaj, kter ˘ zákon
o úãetnictví vyÏaduje, byÈ jej povaÏujeme za velmi kontroverzní,
promûnn˘ a v koneãném dopadu za velmi nebezpeãn˘. Zákon
pﬁedpokládá, Ïe poloÏky, které nebyly poﬁízeny za kupní cenu, to
je není k nim nab˘vací doklad s vyjádﬁením ceny, budou do úãetnictví zavedeny s hodnotou „1 Kã“. Vzhledem k tomu, Ïe historické knihovní fondy byly do majetku státu pﬁevedeny bez vyjádﬁení ceny, bude u kaÏdého záznamu jako údaj o cenû svazku uvedena v˘‰e zmínûná „1 Kã“. ProtoÏe se jedná o údaj se stejnou
hodnotou pro ve‰keré záznamy, bude poloÏka vyplnûna hromadnû po poﬁízení v‰ech záznamÛ pﬁíslu‰ného knihovního fondu.

V. Z p Û s o b v y p l À o v á n í j e d n o t l i v ˘ c h p o l o Ï e k
záznamu
V. 1 S i g n a t u r a

PouÏívaná signatura má v rámci jednotliv˘ch fondÛ a lokálních
katalogÛ rÛznou podobu. Pro sjednocení podoby a pro správné
ﬁazení poﬁízen˘ch záznamÛ ve sloÏce „Pﬁehled titulÛ“ je nezbytné
dodrÏet nûkterá pravidla. Signatura je alfanumerickou hodnotou
vyjadﬁující skuteãnost, Ïe se jedná o knihovní fond, kter˘ je pﬁíslu‰n˘ na urãit˘ památkov˘ objekt a je oznaãen ãíselnou ﬁadou.
Základní podoba signatury:
ZK XX YYYYY
ZK V 00089
ZK KU 08765
ZK KU1 08765/001 25E
ZK HMI 09876/001
ZK – znaãka, kterou musí obsahovat kaÏdá signatura pro odli‰ení ãíseln˘ch ﬁad knihovního fondu a mobiliárních fondÛ. Vyjadﬁuje sousloví „zámecká knihovna“ (pro jednotnost snad bude
schÛdné pouÏívat tuto zkratku i pro hradní, klá‰terní ãi jiné historické fondy ve správû Národního památkového ústavu).
XX – vyjadﬁuje dvoumístnou ãi jednomístnou písmennou zkratku památkového objektu, na kterém je fond evidován. Zkratky
uÏíváme tak, jak to urãila smûrnice pro vedení základní evidence.
Varianty:
XX1 – v pﬁípadû, Ïe na jednom památkovém objektu existuje více knihovních fondÛ, pro jejichÏ evidenci se uÏívá samostatn˘ch
ãíseln˘ch ﬁad – napﬁíklad svozÛ (to znamená v rámci jednoho objektu se opakovanû uÏívá napﬁíklad ãíslo 100, av‰ak pro rÛzné
fondy), musíme zajistit jednoznaãnost signatur kaÏdého z fondÛ
jednak z dÛvodÛ úãetní evidence, ale i z dÛvodÛ softwarov˘ch, neboÈ program Clavius nedovolí pouÏít dvû shodné signatury. Poﬁa-

dové ãíslo uvedené za znaãkou objektu tak bude oznaãovat a odli‰ovat jednotlivé fondy. Budeme-li vycházet ze skuteãnosti, Ïe
v rámci jednoho objektu nebude více neÏ 9 samostatnû ãíslovan˘ch fondÛ, pak bude postaãovat jednomístné ãíslo. Pokud by nastala extrémní situace a fondÛ bylo 10 a více, je nezbytné uÏít ãíslo dvoumístné s pﬁedﬁazením nuly pro ãísla 1–9. Vazba tohoto
ãísla na pojmenování fondu bude zaji‰tûna poloÏkou „Fond“.
YYYYY – pûtimístné evidenãní ãíslo (pﬁedpokládáme, Ïe velikost jednotliv˘ch fondÛ nepﬁesáhne 99 999 inventárních jednotek). U poﬁadov˘ch ãísel o men‰ím poãtu pozic neÏ pût je nezbytné pﬁedﬁadit odpovídající poãet nul (je to nezbytné pro logické
ﬁazení záznamÛ)
Varianty:
YYYYY/ZZZ – v pﬁípadû, Ïe vícesvazková díla jsou v lokálním
katalogu evidována pod jednou signaturou-ãíslem, je nezbytné
toto vícesvazkové dílo rozepsat tak, Ïe kaÏd˘ svazek-vazba dostane pﬁidûlenu vlastní signaturu a vlastní záznam (viz inventární
jednotka). Musíme opût zajistit jednoznaãnost signatury. Stávající ãíslo (YYYYY) proto podlomíme dal‰ím tﬁímístn˘m ãíslem
(ZZZ), které bude vyjadﬁovat poﬁadí svazku. Pﬁedpokládáme, Ïe
svazkÛ v rámci jednoho díla nebude více neÏ 999. Opût dodrÏujeme princip pﬁedﬁazování nul u jedno- a dvoumístn˘ch podlomení.
MoÏn˘ problém:
V katalogu je uveden pouze poãet existujících svazkÛ díla, není v‰ak vyjádﬁeno, zda jsou svazky v‰echny, jde-li o spojitou ﬁadu,
ãi není-li v jednom svazku svázáno více dílÛ. Vzhledem k tomu, Ïe
tento údaj mÛÏeme správnû uvést pouze „s knihou v ruce“ (viz
âíslo ãásti) pouÏijeme prÛbûÏné ãíslování bez ohledu na skuteãné poﬁadí svazkÛ.
YYYYY aaaa
YYYYY/ZZZ aaaa – v nûkter˘ch lokálních katalozích b˘vá jako
souãást signatury uveden i lokalizaãní údaj oznaãující ãíslo skﬁínû a poﬁadí police. Je to jistû údaj, kter ˘ nemÛÏeme pominout
a pro konkrétní fond má velkou vypovídací schopnost. Problém
spoãívá v tom, Ïe tento údaj b˘vá obvykle pﬁedﬁazen prÛbûÏnému
ãíslu. To znamená, Ïe je na zaãátku signatury. Pro potﬁeby správného ﬁazení záznamÛ je nezbytné tento lokalizaãní ãi jin˘ údaj mimo prÛbûÏné ãíslování uvádût aÏ na konci signatury, tedy poﬁadí
ãástí signatury obrátit.

V. 2 F o n d

Do poloÏky „Fond“ pí‰eme slovní oznaãení názvu fondu tak,
aby obsahoval pojmenování v podobû „Zámecká knihovna + název objektu“, „Hradní knihovna + název objektu“, „Klá‰terní
knihovna + název objektu“ a podobnû – napﬁíklad Hradní knihovna Buchlov, Zámecká knihovna Opoãno, Klá‰terní knihovna
Zlatá Koruna. V pﬁípadû, Ïe na jednom objektu existuje nûkolik
fondÛ, které mají vÏitá vlastní oznaãení, mÛÏeme tuto skuteãnost
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vyjádﬁit v názvu fondu – napﬁíklad Zámecká knihovna Orlík –
mar‰álská knihovna. Nezbytné je toto oznaãení pouÏít v pﬁípadû,
Ïe kaÏd˘ z tûchto fondÛ má vlastní ãíselnou ﬁadu a je uÏit typ signatury „XX1“. Je v‰ak vhodné toto oznaãení pouÏít i v pﬁípadû, Ïe
fondy nemají vlastní ãíselnou ﬁadu – pouÏití takového oznaãení je
dobr˘m vyhledávacím prvkem. DoplÀkového oznaãení fondu uÏijeme také v pﬁípadû, Ïe na objektu se nalézají svozy, které mají
vlastní ãi spoleãné ãíslování s kmenovou knihovnou – napﬁíklad
Zámecká knihovna Daãice – svoz RoztûÏ.
Zde je na místû upozornit na skuteãnost, Ïe pﬁedmûtem zpracování pro úãely úãetní evidence jsou pouze knihovní fondy, které jsou majetkem Národního památkového ústavu. V pﬁípadû
svozÛ je nutné tuto skuteãnost ovûﬁit.

V. 3 S i g n a t u r a p Û v o d n í

Viz základní pojmy. Podobu signatury pí‰eme v podobû, jak je
uvedena v katalogu. Její podobu program nijak nehlídá ani automaticky nenabízí.

V. 4 S i g n a t u r a h i s t o r i c k á

Viz základní pojmy. Podobu signatury pí‰eme v podobû, jak je
uvedena v katalogu, respektive v knize. Její podobu program nijak nehlídá ani automaticky nenabízí.

V. 5 A u t o r

DodrÏujeme základní pravidlo poﬁadí zápisu jména: Pﬁíjmení,
Jméno, pﬁípadnû predikát.34
Pﬁíklady:
Novák, Jan
Scott, Walter
Cagliari, B. S.
Lomnick˘ z Budãe, ·imon
Harant z PolÏic a BezdruÏic, Kry‰tof
<z>Vald‰tejna, Albrecht
<z>Eggenberka, Jan Kristián
ale
Goethe, Johann Wolfgang von
Chaboulon, Jean de
Agostino, Gigi di
Základní pravidlo psaní predikátÛ: u cizojazyãn˘ch jmen se predikát uvádí jako poslední údaj (von, de, of a dal‰í predikáty oznaãující ãeské „z“). U ãesk˘ch jmen se predikát „z“ dává do závorek
< >, které jej vyluãují z ﬁadicích prvkÛ (napﬁíklad <z>Vald‰tejna bu-

10

de ﬁazeno po písmenem „V“, ale z Vald‰tejna bude ﬁazeno pod
„z“).
Více autorÛ: do poloÏky „Autor“ (v plném záznamu odpovídá
poli 750) pí‰eme pouze v poﬁadí prvního autora. K zápisu druhého a tﬁetího autora musíme pouÏít samostatnou záloÏku „Autoﬁi“,
která je jiÏ souãástí plného záznamu a jméno druhého a tﬁetího
autora zapí‰eme do pole 751 – Alternativní intelektuální odpovûdnost, s pouÏitím stejn˘ch pravidel jako u jména prvního. V extrémním pﬁípadû, kdy bude poãet autorÛ 4 a více, jsou katalogizaãní pravidla nastavena tak, Ïe v poﬁadí pr vní autor bude
napsán ve v˘‰e uvedeném poli „751“.
Autor není uveden: poloÏku „Autor“ necháme nevyplnûnu. Stejnû budeme postupovat i v pﬁípadû, Ïe anonymní autorství je v katalogu vyjádﬁeno ãasto uÏívan˘m slovem „Anonymus“.

V. 6 H l a v n í n á z e v

Název opisujeme pﬁesnû v podobû, jak jej uvádí katalog, vãetnû
pﬁípadn˘ch pravopisn˘ch chyb ãi zvlá‰tností (vyjma zjevn˘ch chyb
pÛvodního katalogizátora). Pﬁi zápisu názvu díla je nezbytné dodrÏovat jedno zásadní pravidlo: pokud název zaãíná urãit˘m ãi neurãit˘m ãlenem (der, die, das, ein, eine, the, an, le, la, les, des, l’
a podobnû), je nezbytné uvést tento ãlen do ‰piãat˘ch závorek
< >, ãímÏ tento ãlen vyﬁadíme z ﬁadicích prvkÛ a záznam bude ﬁazen podle prvního v˘znamového slova. V pﬁípadû anonymního díla
tím zajistíme, aby se v záhlaví díla promítlo rovnûÏ první v˘znamové slovo, nikoliv tento ãlen. Mezi ãlenem a koncovou závorkou
uvádíme mezeru, první v˘znamové slovo po ãlenu naopak pí‰eme hned za závorku, bez mezery – napﬁíklad <Die> Stadt.

V. 7 N á z e v ã á s t i

U vícesvazkov˘ch dûl, pokud jsou jednotlivé svazky v katalogu
uvedeny jako samostatné záznamy, mÛÏe b˘t uveden i název ãásti – napﬁíklad Shakespeare, William: Sebrané spisy IX. Komedie.
Pojmenování „Komedie“ v tomto pﬁípadû je oznaãením názvu
ãásti. U záznamÛ, které pod jednou signaturou zahrnují celé dílo,
název ãásti nebude obvykle uveden, a pak pole „Název ãásti“ zÛstane nevyplnûno. Pokud pole vyplÀujeme, opisujeme název ãásti pﬁesnû v podobû, jak jej uvádí katalog (pokud název ãásti zaãíná ãlenem, nepouÏíváme závorky < >).

■ Poznámky
34 Problematika záznamu autorsk˘ch údajÛ je znaãnû sloÏitá a její podrobnûj‰í
specifika zachytí Metodika katalogizace historick˘ch kniÏních fondÛ ve správû
NPÚ.
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V. 8 â í s l o ã á s t i

Poﬁadové ãíslo oznaãující poﬁadí svazku ãi dílu u vícesvazkov˘ch dûl. Nezbytn˘ údaj pro zaji‰tûní jednoznaãnosti záznamu
u vícesvazkov˘ch dûl!!! Dle katalogizaãních pravidel se tento
údaj zapisuje pﬁesnû v podobû, jak je uveden na titulním listu –
napﬁíklad Tome 1, Band VI, Sechster Teil, Heft V a podobnû.
V záznamu v lokálním katalogu tuto informaci obvykle nenajdeme, zejména pokud je celé dílo uvedeno pod jednou signaturou
a pod jedním záznamem. Ve skuteãnosti mÛÏe nastat nûkolik situací. V záznamu uveden˘ poãet svazkÛ se nemusí kr˘t s oznaãením na titulním listu (uvedeno napﬁíklad 6 svazkÛ, dílo jich
v‰ak mÛÏe mít 7, to znamená, Ïe jeden svazek chybí, nevíme
v‰ak kter˘), v jedné vazbû mÛÏe b˘t svázáno nûkolik dílÛ. Pﬁesnou informaci zjistíme pouze z titulního listu, to znamená „s knihou v ruce“. Pro jednoznaãnou identifikaci je v‰ak tento údaj nezbytn˘. V této fázi katalogizace musí dojít k poru‰ení pravidel
a k pouÏití náhradního ﬁe‰ení. Pokud není z katalogu zﬁejmé
oznaãení ãísla ãásti, oznaãujme poﬁízené záznamy jednotliv˘ch
svazkÛ prÛbûÏn˘m ﬁímsk˘m ãíslováním (to je I, II, III a tak dále).

Obr. 8. Gerhard Mercator, Atlas Minor, titulní list z roku 1628. (Foto Pavel
Hájek)

Vzhledem k tomu, Ïe jsme si vûdomi nespolehlivosti a pﬁípadné
nesprávnosti tohoto údaje, je nezbytné vyuÏít nástroje programu
Clavius, kter˘ tuto nespolehlivost umí vyjádﬁit – po vyplnûní poloÏky klikneme prav˘m tlaãítkem my‰i – rozvine se roleta, ve které odklikneme první poloÏku „nejist˘ údaj“ – poﬁízen˘ zápis se
zmûní v kurzivu, ãímÏ je v programu vyjádﬁena nespolehlivost
údaje, a pﬁi tisku katalogizaãního lístku bude tento údaj uveden
v hranaté závorce. Pﬁi následné úplné katalogizaci bude nezbytné
tento údaj opravit dle titulního listu pﬁíslu‰ného svazku. Pokud
záznam v lokálním katalogu uvádí potﬁebné údaje, pﬁepisujeme
je v pﬁesném znûní v katalogu uvedeném.
V. 9 M í s t o v y d á n í

Místo vydání opisujeme v pﬁesném znûní, jak jej uvádí lokální
katalog – nepﬁizpÛsobujeme jméno mûsta dne‰ní bûÏnû uÏívané
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Obr. 9. Mathaeus Merian, Topographia Bavariae, bohatû zdoben˘ barokní titulní list z roku 1644. (Foto Pavel Hájek)
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podobû, jméno nepﬁekládáme a uvádíme jej s pﬁípadnû uveden˘mi pﬁedloÏkami – napﬁíklad In Prag, A Paris, Londres, Nurembergi, In Breslau a podobnû. Pokud je uvedeno více míst vydání,
uvádíme místa v‰echna.
Místo vydání nemusí b˘t v knize vÏdy uvedeno, záznam v lokálním
katalogu pak tuto informaci logicky rovnûÏ neobsahuje. V takovém
pﬁípadû uvádíme do pole „Místo vydání“ latinskou zkratku „s. l.“
– sine loco (bez místa vydání), ãímÏ vyjádﬁíme, Ïe tento údaj neexistuje. Máme tak jistotu, Ïe jsme jej pﬁi pﬁepisu záznamu nevynechali. V˘‰e uveden˘m zpÛsobem jej oznaãíme jako „nejist˘ údaj“.
Místo vydání se v programu Clavius ukládá do „slovníku“ a je
potﬁebné a v˘hodné jej pﬁi opakovaném uÏití zapisovat v˘bûrem
odpovídající poloÏky z tohoto slovníku. Vylouãíme nechtûné duplicity li‰ící se napﬁíklad mezerou ãi jinou formální chybou.

kovém pﬁípadû zjistit pouze z titulního listu. Pokud nebude z jakékoliv pﬁíãiny moÏné platn˘ údaj zjistit, je nezbytné rok vydání
odhadnout a vyjádﬁit nejistotu tohoto údaje. Katalogizaãní pravidla stanovují následující postup: pro uveden˘ pﬁíklad intervalu rokÛ vydání 1768–1775 mÛÏeme pro jednotlivé svazky odhadnout
desetiletí vydání. Záznam pak bude mít podobu buì 176–? nebo
177–?, ãímÏ jsou vyjádﬁena 60. respektive 70. léta 18. století.
Pomlãka a otazník vyjadﬁuje, Ïe jde o odhad. Nespolehlivost údaje je‰tû vyjádﬁíme stejnû jako u „ãísla ãásti“. Po vyplnûní poloÏky
klikneme prav˘m tlaãítkem my‰i – rozvine se roleta, ve které odklikneme první poloÏku „nejist˘ údaj“ – poﬁízen˘ zápis se zmûní
v kurzivu, ãímÏ je v programu vyjádﬁena nespolehlivost údaje
a pﬁi tisku katalogizaãního lístku bude tento údaj uveden v hranaté závorce.

V. 1 0 J m é n o n a k l a d a t e l e

V. 1 2 R o ã n í k a ã í s l o ã a s o p i s u

Jméno nakladatele opisujeme v pﬁesném znûní, jak jej uvádí
lokální katalog – nepﬁizpÛsobujeme jméno dne‰ní bûÏnû uÏívané
podobû, jméno nepﬁekládáme a uvádíme jej s pﬁípadnû uveden˘mi pﬁedloÏkami – napﬁíklad Verlagsbuchhandlung von F. F. Weber, bei Kurt Wolff Verlag, Literarische Anstalt Rütten & Loening
a podobnû.
Pokud jméno nakladatele není v katalogu uvedeno, pouÏijeme
latinskou zkratku „s. n.“ – sine nomine (bez jména nakladatele),
ãímÏ vyjádﬁíme, Ïe tento údaj neexistuje a máme jistotu, Ïe jsme
jej pﬁi pﬁepisu záznamu nevynechali. V˘‰e uveden˘m zpÛsobem
jej oznaãíme jako „nejist˘ údaj“.
Jméno nakladatele se v programu Clavius ukládá do „slovníku“ a je potﬁebné a v˘hodné jej pﬁi opakovaném uÏití zapisovat
v˘bûrem odpovídající poloÏky z tohoto slovníku. Vylouãíme nechtûné duplicity li‰ící se napﬁíklad mezerou ãi jinou formální chybou. Jméno nakladatele b˘vá dlouhé a sloÏité, je proto i velmi v˘hodné jej naãítat ze „slovníku“.

Periodika evidujeme zásadnû podle roãníkÛ, nezávisle na úplnosti. Zásadou musí b˘t, Ïe jeden roãník (úpln˘ i neúpln˘) je jedna popisná jednotka. âíslo roãníku ãasopisu vepí‰eme do pole
„Roãník ãasopisu“ v podobû uvedené v ãasopise (ﬁímskou ãi
arabskou ãíslicí). Do poloÏky „âíslo ãasopisu“ vypisujeme arabskou ãíslicí v‰echna ãísla roãníku, která máme dochována, jednotlivé ãíslice oddûlujeme ãárkou. NepouÏíváme interval ãíslic
pro vypsání existujících ãísel!

V. 1 1 R o k v y d á n í

Rok vydání uvádíme zásadnû arabsk˘mi ãíslicemi, a to i v pﬁípadû, Ïe v katalogu je uveden ãíslicí ﬁímskou.
Rok vydání nemusí b˘t v knize vÏdy uveden, záznam v lokálním
katalogu pak tuto informaci logicky rovnûÏ neobsahuje. V takovém
pﬁípadû uvádíme do pole „Rok vydání“ latinskou zkratku „s. a.“
– sine anno (bez roku), ãímÏ vyjádﬁíme, Ïe tento údaj neexistuje
a máme jistotu, Ïe jsme jej pﬁi pﬁepisu záznamu nevynechali. V˘‰e uveden˘m zpÛsobem jej oznaãíme jako „nejist˘ údaj“.
U vícesvazkov˘ch dûl zaznamenan˘ch pod jednou signaturou
se mÛÏeme setkat se situací, kdy v záznamu v lokálním katalogu
je uveden interval rokÛ, ve kter˘ch bylo vydáno celé dílo – napﬁíklad 1768–1775. Údaj platn˘ pro konkrétní svazek mÛÏeme v ta-

V. 1 3 D a l ‰ í p o l o Ï k y

Pole 318 – Poznámka o kontrolách a zásazích do stavu
exempláﬁe
Pole je urãeno k zaznamenání nevylouãen˘ch ztrát a k informaci o nenalezení svazku. Tﬁi podpole vyplÀujeme následujícím
zpÛsobem:
stav = zcizeno/nenalezeno
úkon = inventura/revize
termín úkonu = âj. a datum revizního protokolu ãi datum
a ãj. oznámení Policii âR o ztrátû
Vyplnûním v‰ech tûchto poloÏek vytvoﬁíme minimální záznam, kter˘ svojí podobou a strukturou zaruãuje jednoznaãnost
evidence a jako takov˘ splní poÏadavky zákona o úãetnictví.
Pro potﬁeby zákona je pﬁipravena tisková sestava Inventární
seznam pro NPÚ, kter˘ v podobû jednoﬁádkového záznamu vytiskne poÏadované tituly.
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VII.1 Pﬁedmût fotodokumentace

Základním posláním fotodokumentace knihovního fondu je doloÏit obrazovou informací fyzickou podobu kaÏdé inventární jednotky a tím zajistit její nezamûnitelnost s jin˘m exempláﬁem. KaÏdá popisná jednotka musí mít zpravidla dvû barevné fotografie:
1) Fotografie titulního listu – bude poﬁízena kolmá fotografie
titulního listu. V pﬁípadû, Ïe existuje frontispis, poﬁizujeme fotografii obou stránek najednou. Je-li frontispis kryt ochrann˘m papírem, poﬁizujeme samostatnou fotografii, chápeme ji v‰ak jako
ilustraci (viz dále – ZpÛsob pojmenování fotografií).
2) Fotografie vazby – zpravidla poﬁizujeme kolm˘ zábûr pﬁedních desek vazby, knihu rozhodnû „nerozlamujeme“ za úãelem
poﬁízení fotografie celé vazby (viz dále).
Mohou nastat pomûrnû ãasté v˘jimky, kdy postaãí pouze fotografie titulního listu – pﬁedev‰ím broÏované publikace, kde vazba, ãi spí‰e pouze pﬁebal, je zcela shodn˘ s titulním listem, pﬁípadnû pﬁebal zcela chybí. Obdobná situace nastane u voln˘ch
mapov˘ch listÛ ãi periodik.
Program Clavius mÛÏe pﬁiﬁadit ke kaÏdému záznamu relativnû
neomezen˘ poãet fotografií. ZáleÏí na kaÏdém zpracovateli, zda
se rozhodne poﬁídit i dal‰í zábûry, které zachytí specifika knihy,
její mimoﬁádnû hodnotné ãásti ãi dal‰í prvky zvy‰ující jednoznaãnost záznamu.

10

Obr. 10. Michele Leoni, Ragguaglio delle operazioni degli eserciti Confederati
z roku 1827, plán bitvy u Lyonu v roce 1814. (Foto Dagmar Bra‰niãková)

VI. Ukládání zpracované elektronické
databáze záznamÛ

Zpracovaná elektronická databáze záznamÛ je ukládána na
pﬁíslu‰ném územním odborném pracovi‰ti Národního památkového ústavu, v ústﬁedním pracovi‰ti Národního památkového
ústavu a v Oddûlení zámeck˘ch knihoven Knihovny Národního
muzea.

Co je úãelné dále dokumentovat
Obecnû lze zdokumentovat v‰e, co nám pﬁipadá v exempláﬁi
zajímavé a urãující. Zamûﬁit bychom se v‰ak mûli na:
1) Zadní desky vazby a hﬁbet vazby, pﬁípadnû detaily vazby
(supralibros, tlaãen˘ motiv, pﬁezky, kresby…).
2) Vpisky a poznámky, razítka a jiné majetnické znaãky.
3) Graficky zajímavé ãi z jiného dÛvodu mimoﬁádné ex libris.
4) Frontispis, není-li moÏné jej zdokumentovat souãasnû s titulním listem.
5) Ilustrace – dle uváÏení, zejména na samostatn˘ch tabulích
(pojistka proti vyﬁíznutí).
Poﬁízení dokumentace tûchto dal‰ích ãástí knihy není povinné a záleÏí na kaÏdém zpracovateli, co povaÏuje za dÛleÏité
a urãující.

VII.2 ZpÛsob provádûní fotodokumentace
VII. Fotodokumentace

Nezbytnou souãástí odborné evidence historick˘ch kniÏních
fondÛ je fotodokumentace kaÏdé inventární, respektive popisné
jednotky, která je nedílnou souãástí kaÏdého záznamu.

14

Optimální je poﬁízení kolmého zábûru bez neÏádoucího zkreslení. Úãelné je pouÏití stativu, kde hlavu stativu lze vyklonit do
horizontální polohy – tím se vyhneme problému, Ïe do zábûru
nám zasahují nohy stativu. Velikost a rozli‰ení fotografií by mûly
b˘t nastaveny tak, aby velikost fotografie nepﬁesáhla 2 MB. Fotografickou dokumentaci lze nahradit scanováním pﬁíslu‰n˘ch
ãástí knihy. Lze jej uplatnit zejména u broÏované produkce, u vázan˘ch knih je neproveditelné bez speciálního scanneru pracujícího s knihou rozevﬁenou maximálnû do 90°.
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VII.3 ZpÛsob pojmenovávání fotografií

Program Clavius pracuje, podobnû jako CastIS, na principu automatizovaného pﬁiﬁazování fotodokumentace k pﬁíslu‰nému záznamu. Základní podmínkou fungování tohoto principu je naprostá
shoda pojmenování poﬁízené fotodokumentace se signaturou
knihy!!! Pokud tento princip poru‰íme, program nedokáÏe vazbu
mezi záznamem a fotografií nalézt. Jednotlivé zábûr y náleÏející
k jedné signatuﬁe od sebe odli‰ujeme dvoumístn˘m poﬁadov˘m
ãíslem oddûlen˘m od signatury pomlkou.
Pﬁíklad: ZK HL 00456–01
Pokud je v signatuﬁe lomítko, je ve jménech souborÛ nahrazené podtrÏítkem:
ZK HL 000256/001 ➔ ZK HL 000256_001-01.

VII.4 Racionalizace pojmenovávání
fotografií

Program Clavius vyÏaduje pro optimální funkci kromû pﬁesného pojmenování zábûru signaturou je‰tû slovní popis zábûru. To
je jistû práce, která je pﬁi oãekávaném objemu poﬁízené dokumentace velmi nepﬁíjemná a zdrÏující. Tuto operaci lze zautomatizovat, pokud dodrÏíme následující zásady:
1) Zábûr s poﬁadov˘m ãíslem _01 bude vÏdy oznaãovat titulní list.

Obr. 11. âesk˘ Krumlov, zámecká knihovna, vlastnické vpisky Václava z Rovného z konce 15. století. (Foto Pavel Hájek)

2) Zábûr s poﬁadov˘m ãíslem _02 bude vÏdy oznaãovat vazbu.
3) Zábûry dal‰ích ãástí knihy budou oznaãeny _03 aÏ _99.
Pokud tyto zásady dodrÏíme, program automaticky u zábûru
_01 vepí‰e do popisovací ﬁádky slovo „titulní list“ a u zábûru _02
slovo „vazba“ (pokud jeden z tûchto zábûrÛ nebude poﬁízen, nesmíme toto poﬁadové ãíslo pouÏít pro oznaãení jiného zábûru
a poﬁadové ãíslo vynecháme). U zábûrÛ _03 aÏ _99 program automaticky vypí‰e ostatní dokumentace, s tím, Ïe pokud to budeme povaÏovat za nutné, mÛÏeme toto slovo ruãnû nahradit vlastním popisem.
Metodika minimálního katalogizaãního záznamu – zpracování
historick˘ch kniÏních fondÛ ve správû Národního památkového
ústavu pro úãely zákona o úãetnictví je velmi jednoduch˘ nástroj
k digitalizaci, respektive jednotnému pﬁepisu a úpravû záznamÛ
lokálních katalogÛ zámeck˘ch knihoven. Termín dokonãení prací
k 31. 12. 2010, dan˘ zákonem, neumoÏÀuje pracovat zpÛsobem
„de visu“, tedy „s knihou v ruce“. Z toho dÛvodu jsou poﬁizované
záznamy zatíÏeny urãit˘m procentem chyb z hlediska knihovnického zpracování, které bude moÏné odstranit aÏ pﬁi úplné katalogizaci. Standardizovaná podoba záznamÛ je v‰ak nezbytn˘m
pﬁedpokladem korektního zavedení knihovních fondÛ do úãetní
evidence a splnûní dikce zákona ã. 304/2008 Sb.
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Obr. 12. Ex libris ze schwarzenberské knihovny. (Foto Pavel Hájek)

1. strana obálky: Hluboká (okres âeské Budûjovice), schwarzenberská zámecká
knihovna zbudovaná v rámci pﬁestavby zámku v letech 1840–1871. (Foto
Hugo Moc)
4. strana obálky: âesk˘ Krumlov, zámecká knihovna, vlastnické supralibros
Marie Arno‰tky ze Schwarzenberka. (Foto Pavel Hájek)
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