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 Grantový projekt Knihovny Národního muzea  

     Metodika výzkumu knižních proveniencí PROVENIO 2012-2015   

financovaný Ministerstvem kultury ČR, program NAKI 

 

Cíle projektu:  

• metodika zpracování knižních proveniencí 

• heslář typologie provenienčních záznamů 

• webový informační portál www.provenio.net 

• databáze vlastníků knih a knižních celků PROVENIO 

• metodický sborník „Zpracování ‘vlastnických stop’ v knihách“  

•  výstava „Komu asi patřila?“ 

 



Knižní provenience - definice 

• soubor údajů o původu a čtenářských osudech 

exempláře 

• informace o místě, době, způsobu a průvodních 

okolnostech nabytí publikace 

 

• hledáme/zkoumáme tyto provenienční znaky: 

– exlibris (rukopisná, tištěná, na štítku, razítka) 

– supralibros 

– dedikace a podpisy 

– rukopisné poznámky a vpisky 

 

 

 



Fondy Oddělení základní 

knihovny 

Z fondů KNM zkoumáme 

historické fondy (rukopisy,staré 

tisky, fondy zámeckých 

knihoven) a fondy 19. a 20. 

století, které spravuje Oddělení 

základní knihovny a které dnes 

představíme. 



Knižní celky Oddělení základní 

knihovny 

• soukromé knihovny význačných osobností české vědy    
a kultury, získané darem, koupí nebo z pozůstalosti 

• nejznámější celky: knihovna Františka Palackého           
a Pavla Josefa Šafaříka, původně v hlavním depozitáři      
v historické budově NM 

• další knižní celky:  
• knihovny českých spisovatelů: Jan Neruda, Jakub Arbes, 

Julius Zeyer aj. 

• vědců: hrabě Kašpar Šternberg, Václav Hanka,           
Joachim Barrande aj. 

• nakladatelů: Jan Otto, Josef Richard Vilímek,                  
Josef Hladký, Vladimír Žikeš aj. 

• bibliofilů: Karel Jaroslav Obrátil, Bohuslav Dušek                    
a Kamill Resler, členů Spolku českých bibliofilů 

• zajímavostí jsou knihovny zednářské literatury,           
knihovna Otakara Zachara a pražské lóže Harmonie 

 



Knižní celky  

v původním nábytku  

Knihovna Julia Zeyera Knihovna Jana Otty 



Fond děl Karla Čapka 

• vznikl sběratelskou činností      

Olgy a Karla Scheinpflugových                  

a Václava Palivce 

• obsahuje zahraniční vydání děl 

Karla Čapka, studie o něm a jeho 

díle, knihy Olgy Scheinpflugové, 

Josefa Čapka aj. 

• 1043 svazků 

• nakoupeno spolu s mobiliářem       

v roce 1989 ze sbírky Karla a Soni 

Scheinpflugových 

• Čapkova osobní knihovna            

je dosud uložena v jeho vile          

v Praze na Vinohradech 

 

http://opac.nm.cz:8080/authorities/32008


    Dedikace odborných studií       
Karlu Scheinpflugovi  

Autorská dedikace Josefa 

Poláka K. Scheinpflugovi. 

Berlin : Akademie-Verlag, 

1977. S. 380-387. 

„Váženému panu dr. K. Scheinpflugovi 

v plné úctě a s upřímnými pozdravy 

doc. dr. Josef Polák“ 



Dedikace Olgy  

Scheinpflugové bratrovi 

Scheinpflugová, O. 

Tunel smrti, Praha,     

Fr. Borový, 1945. 90 s.  

„Karlovi, bratrovi, pomocníkovi, Olga Scheinpflugová 1945“ 



Dedikace Olgy  

   Scheinpflugové Karlu Čapkovi 

Scheinpflugová, O. Babiola.      

Praha: Melantrich, 1930. 274 s. 

Scheinpflugová, O. Tání.     

Praha : Zátiší, 1925. 43 s. 



Fond Karla Čapka  -              

knihy Václava Palivce  

- Václav Palivec (1882-1964) 

- bratr Čapkova švagra Josefa 

Palivce, který byl druhým 

manželem Čapkovy sestry 

Heleny 

- správce panství Colloredo 

Mansfeldů, majitel zámku 

Osov; ředitel dřevařské          

a železářské společnosti 

- sbíral odborné studie            

o Karlu Čapkovi, v knižním 

celku Čapek tvoří malou část,       

cca 40 svazků 

 

 

Dům ve Staré Huti u Dobříše-Strž, 

kterou daroval V. Palivec Karlu 

Čapkovi a Olze Scheinpflugové   

jako svatební dar, dnes       

Památník Karla Čapka. 



Exlibris Václava Palivce  

„Z mé knihovny - 

Václav Palivec;  

Svatý Václave, 

oroduj za nás!“ 

http://opac.nm.cz:8080/authorities/34835


Knižní vazby  

Václava Palivce 

La Vie des lettres. Paris : [s.n.], 

1914. 164 s. 

- jednotná šedivá vazba 

- odborné studie o Karlu Čapkovi      

a jeho díle 



Josef Müldner  

(1880–1954) 

• spisovatel, překladatel, 

středoškolský profesor 

• 2254 svazků 

• získáno roku 1961 

odkazem po spisovateli 

• připojena sbírka pohledů 

a barevných skel z cest 



Josef Müldner 

razítko a dedikace 

„Příteli Jos. Müldnerovi, básníku,       

v starých sympatiích                        

  Quido Vyskočil.                         

Duhový dům …“ 

Věnování básníka Quido Maria 
Vyskočila z knihy Pochodně, 1903. 

 



Josef Müldner  

dedikace po předcích 

Ržjzenj pro Zemskau Cželádku 

w Cžechách, Morawě, a Slesku; 

od 30ho Dne Měsýce Zářj,  

Roku 1782. We Wjdnj  J.T. Trattner, 

1782 -- [20] s.  

„Čelední řád josefínský z pozůst. 

†JUDr. Bedř. Müldnera po otci.“ 



   Josef Müldner - razítko, podpis  

Gabriely Preissové 

Gabriela Preissová (1862-1946) 

- česká dramatička, spisovatelka, 

dramaturgyně Národního divadla 

- první manželka J. Müldnera 



Josef Müldner  

„americká“ exlibris 

„Libraries for U.S. Soldiers 

and Sailors“ „War Service Library“ 

exlibris American 

Library Association 

- knihy pro vojáky    

a námořníky USA 

za 1. světové války 



Josef Müldner  

pohlednice, sklíčka z cest 

  „Zámek z čedičových skal“, Kamenický Šenov 



Karel Teige  

(1900–1951) 
• významná osobnost české moderny, 

kritik a teoretik umění, vůdčí 
představitel českého surrealismu       
a poetismu, typograf, publicista, 
překladatel z francouzštiny 

 
• knihovna koupena do fondu KNM                   

v roce 1954  
• 3828 svazků  
• část knihovny (511 svazků)                

s literární pozůstalostí uložena                         
v Památníku národního písemnictví 

 
• knihovnu tvoří převážně umělecko-

historická literatura v češtině, 
němčině a francouzštině, česká         
a francouzská poezie, politická 
(levicová) literatura, časopisy 
 
 

 

http://opac.nm.cz:8080/authorities/37361


Knihovna Karla Teigeho 

Zajímavostí Teigeho 
knihovny je jeho „grafická 
péče“ - knihy doupravoval – 
přídeští, předsádky zdobil 
obrázky, 
vpisoval/zvýrazňoval názvy 
kapitol nebo textově 
doplňoval obrazové přílohy 



Karel Teige   

rukopisné exlibris  



Karel Teige –  

podpis s lokací a datací 

„Karel Teige 

1926“ 

„Karel Teige Paris 1922“ 

„Karel Teige                   

Brno, srpen 1925“ 

„Karel Teige             

8.11.25. Leningrad“ 



Karel Teige   

„kombinované exlibris“ –  

razítko a podpis 

razítka - několik variant :  

 

- u knih zděděných po otci 

Josefu Teigem, pozměnil  razítko 

„Dr. Jos. Teige“ - přepsal křestní 

jméno na „Karel“ 

 

- podpis „Jos. Teige“ a ozdobné 

razítko „Ex libris K. Teige“ 



Karel Teige - dedikace 

 
 
- českých osobností:           

V. Nezval, V. Vančura,    

J. Seifert, S.K. Neumann, 

E.F. Burian,                      

J. Mukařovský, Toyen, aj. 

 

- francouzských 

modernistů, např.:           

A. Bretona, T. Tzary,      

Le Corbusiera aj. 

 

- od Teigových partnerek: 

Josefiny Nevařilové         

a Evy Ebertové 

 

 

 

„Drahému příteli 

básníku definic             

a poetistovi 

přítomnosti               

i  budoucnosti           

Karlu Teigemu         

jeho Vítězslav 

Nezval                   

v Praze 6.II.33.“ 

„Příteli Karlu Teigemu 

mlčky, ale moc rád 

jeho    Vilém Závada 

V Praze 12. května 

1927.“ 



Dedikace  

českých spisovatelů 
„Karlu Teigeovi 

přátelsky     za 

jeho pěknou 

úpravu této 

knížky                 

jeho Seifert.           

19 VI.29“ 

 

„Příteli K. Teigovi jeho                                  

V. Vančura. 15.I.40“ 

„Karlu Teigemu 

přátelsky Stanislav 

Neumann 25/V 27“ 

„Karlu 

Teigemu 

Jiří 

Karásek   

ze Lvovic“ 



    Dedikace dalších  

     českých osobností 

„Příteli Teigeovi, Šíma             

Paříž 28/VI. 1922.“ 

„Příteli K. Teigovi                      

Jeho E.F. Burian srpen 1928“ 

„Příteli          

Karlu Teigovi 

srdečně jeho                  

J.Mukařovský“ 

„Karlu 

Teigeovi 

Toyen“ 



Dedikace francouzských 

modernistů 
„Karlovi Teigemu    

s věrnou 

vzpomínkou          

a přátelstvím 

Tristan Tzara 

Praha 13. března 

1946“ 

„Karlu Teigemu, člověku 

věcnému a a funkčnímu! 

Chceš věcnost? Tady je          

a s ním ostatní. Přátelsky     

Le Corbusier. Oct 1930“ 

„Karlu Teigemu                        

co nejsrdečněji 

Breton“ 



      Dedikace Josefina (Jožka)     

Nevařilová 
Jožka Nevařilová – (?  -1951) 

překladatelka z francouzštiny 

„Karlovi pěkné počtení v knížce, kterou 

si sám vybral – a na niž se taky těším – 

přeje Jožka Vánoce 1942.“ 

„Karlovi a Jožce Teigovým.       

16/2 32. Vladimír Procházka“ 

„Karlovi k novému roku 1944.    

jeho Josefina“ 



Dedikace Eva Ebertová 

• Eva Ebertová (?  -1951) 

„Svému drahému, tuto 

zaprášenou a nechutnou knihu, 

jež je věrným podobenstvím 

svého autora nerada vydražila 

jeho E.          17.-25.9.49“ 

 

„... Ovi                             

pro štěstí v šaldovské 

robotě jeho E. 8.4.47“ 



Karel Teige – dedikace           

Evě Ebertové 
„Evě                                    

knížku, kterou získala po celém 

čtvrtstoletí - na památku našeho 

mládí.                                     

duben 1948“           Její Karel.         

„Evě                       

 vesele  

           její  

      Karel Teige“ 



Edice „Die Kunst“  

       nakladatelství Julius Bard Berlin                 

různé varianty exlibris Karla Teigeho 

razítko           

„Karel Teige    

Praha XVI,               

U Šalamounky 5“ 

podpis            

„Karel Teige 1931“ 

přepsané razítko 

dřívějšího majitele:    

„Karel Teige 1940“            

a přeškrtané exlibris 

upravené 

přídeští – 

přelepené 

„exlibris“ 



Ema Destinnová  

(1878–1930)  
 
• slavná operní pěvkyně 

• 259 svazků získáno jako 
konfiskát v r. 1949 ; původní 
knihovna obsahovala přes 
7.000 svazků 

• převážně francouzská              
a německá literatura,       
(pouze 1 kniha v češtině) 

• pověsti, spiritistické, 
dobrodružné spisy, báje, 
historické příručky 

• nejstarší kniha je ze 16.stol.,    
tři ze 17.stol., několik z 18.      
a 19. stol, nejvíce z 20. století 

• unikátní textilní (plátno, brokát, 
satén) a kožené vazby  

• různé typy exlibris dle obsahu 
knih 
 

 



     Knihovna Emy Destinnové 



Ema Destinnová               

ukázky grafických exlibris 

stará galantní 

literatura – toto 

exlibris se vyskytuje 

nejčastěji 

knihy s okultním     

a démonickým 

obsahem 
strašidelné a loupežnické 

romány 

 



Děkujeme za pozornost 





Ukázka bibliografického záznamu                             

www.provenio.net 


