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Proč oslovovat muzejní knihovny…

� Digitalizace a zpřístupnění informací z fondů osobních 
knihoven uchovávaných ve fondech paměť.institucí

� Krajské a odborné knihovny, univerzitní knihovny, muzejní
knihovny, muzea, rodné domy, literární pozůstalosti,  
soukromé sbírky, v majetku potomků

� Pojem osobní knihovna x sbírka díla jedné osobnosti
� Zahraničí – především národníči univerzitní knihovny 

Multatuli Museum
� Česká republika – velké množství osobních fondů

Knihovna Památníku národního písemnictví (87 knihoven)
Knihovna Národního muzea (82)
Národní knihovna ČR (16) 

Zpřístupňování těchto fondů zatím nepřekročilo práh studoven





„Informační systémy zpřístupňující knihovní celky osobností
kultury jako součást národního kulturního dědictví“

� Projekt řešený na ÚISK FF UK v Praze
� Grantová podpora MK ČR (Odbor umění a knihoven –

Výzkum a vývoj) březen 2007 - prosinec 2009
� Spojení dvou témat řešených na ÚISK - zkoumání knihovních 

fondů významných osobností a elektronické systémy 
zpřístupňující historické a kulturní dědictví v prostředí
internetu

� Počáteční myšlenka – vytvořit „centrální“ bod týkající se 
zkoumání osobních knihoven

� Cíl projektu  - vytvořit elektronický systém (digitální
knihovnu) zpřístupňující informace získané ze zkoumání
osobních knihoven a upozornit na tyto vzácné fondy obecně i 
konkrétně odbornou i laickou veřejnost – jak přiblížit tyto 
fondy dnešnímu uživateli



Osobní knihovny

� Osobní knihovny významných osobností jsou nepříliš
známou součástí historického kulturního  dědictví

� Projekt má proto: 

informovat 

zpřístupnit 

shromažďovat informace a podnítit další zkoumání

Projekt - osobní knihovny majitelů, kteří jsou nějakým 
způsobem významní pro naši historii



Zkoumání osobních knihoven

� Zkoumání osobních knihoven – v Českých zemích tradice

� 20. a 30.léta – osobní knihovna O. Březiny, K.H.Borovského, 
A. Procházky, J. Zeyera, A. Nováka, J. Vrchlického, J. 
Nerudy a T.G.Masaryka

� Aukční katalogy v NK ČR – os.knihovna A. Procházky, 
hraběte Clam Martinice ze Smečna, hrabat Apponyiů na 
zámku Oponice, F. Čenského a dalších soudobých bibliofilů

� Soustavně se tématu začal věnovat PhDr. Richard Khel, CSc.

� Knihovny – nedostatek možností tyto sbírky blíže 
zpřístupňovat



Osobní knihovny – náplň projektu

V rámci projektu zpracováno šest knihoven: 
� osobní knihovna Jaroslava Ježka (634 sv. knih a 152 

hudebnin – zpřístupněny kopie z 211 knih a hudebnin)
� osobní knihovna Karla Čapka (2000 sv. – 570 knih)
� torzo zachované z početné sbírky osobní knihovny Karla 

Havlíčka Borovského (zatím 27 svazků)
� torzo knihovny Boženy Němcové (zatím 4 svazky)
� torzo osobní knihovny Zdeňka Fibicha (808 sv. – 70 

hudebnin)
� osobní knihovna Mikoláše Alše (okolo 1500 sv. zatím 150 

knih)
Individuální památky na původní majitele knihoven



Knihovny významných českých osobností

� „Knihovny významných českých osobností“
http://knihovny.mathan.cz/v budoucnu na 
http://www.osobniknihovny.cz/

� prezentace výše zmíněných knihoven a informace o dalších 
osobních knihovnách

� Partneři projektu – Památník národního písemnictví, 
Knihovna Národního muzea, České muzeum hudby, Muzeum 
Vysočiny Havlíčkův Brod, Městská knihovna v Praze, 
Knihovna ÚHV FF UK v Praze 

� Uživatelé – odborná a široká veřejnost



Struktura a funkce

� Cíl - představit uživateli původního majitele knihovny jako 
čtenáře a jeho vztah ke knize, přinést nové informace

� Náplň: 

Text a obraz - významné prvky v knihách a popisné
informace:

historie fondu, velikost, současné umístění, čtenářství
původního majitele, „soupis knihovny“, informace o knihách, 
které se podle pramenů v osobních knihovnách nacházely, 
dnes jsou však již nezvěstné (existují např. vlastnoručně
psané seznamy knih)



Jádro - prezentace individualizovaných knih každé z knihoven  

Popisná jednotka – kniha obsahuje:

1. popis

2. obrazové přílohy - stránky s podpisem, exlibris, 
věnováními, vpisky, zatrháváními 

- obálka či desky a titulní stránka

3. přepsaná věnování a vpisky

4. další informace o knize – fyzický popis, kontext







1.úroveň







� Hypertextové vyhledávání – v rámci jedné knihovny nebo 
všech knihoven a textů

� Prohlížení soupisů knih dle počátečního jména autora 

� Jako doplněk seznam ostatních knihy z osobní knihovny 



� Hypertextové vyhledávání – v rámci jedné knihovny nebo 
všech knihoven a textů

� Prohlížení soupisů knih dle počátečního jména autora 

� Doplněno seznamem ostatních knih z osobní knihovny 





„Další dochované knihovny“

� Seznam dalších zjištěných českých a zahraničních osobních 
knihoven 

� „Heslo“ - jméno původního majitele, životní data, oblast 
společenského působení, umístění knihovny, počet svazků, 
stručná obsahová charakteristika osobní knihovny, popř. 
zjištěné individuální prvky v knihách (podpisy, věnování, 
vpisky, podtrhávání aj.), seznam literatury

� Jádro - Knihovna Památníku národního písemnictví, 
Knihovna národního muzea 

� dále knihovny zmiňované v dostupné publikované literatuře, 
seminárních pracích posluchačů semináře, další knihovny 







Technickéřešení

� Česko/anglická verze
� Skenováno na místě, 400 DPI, JPG
� Redakční systém Hyperion (MathAn Praha s.r.o.)
� Z původní koncepce řešení větší technický rozměr �
� Kontejnerový formát METS
� Popisná metadata MODS 
� Případná výměna dat realizována přes OAI-PMH protokol
� Dlouhodobá archivace, správa a další zpřístupňování - systém 

Digitool firmy ExLibris  -Digitální univerzitní repozitář VŠ
prací UK v Praze



� Další plánované knihovny – knihovna J. Heyrovského a další
� Do budoucna: oslovit odborníky, české a světové paměťové

instituce (především knihovny), dál sbírat informace o 
dochovaných osobních knihovnách 

� Existence fondů osobních knihoven není zatím příliš známá, 
je možná spolupráce na propagaci těchto fondů?

� Inspirace pro zájemce…
� Národní a mezinárodní projekty…



Několik ukázek

Knihovní průkaz Jaroslava Ježka 
nalezený v knize Ježkovy knihovny  



Věnování Karla Konráda v knize 
Robinsonáda, vydané v Praze v 

roce 1926



Věnování V.Nezvala v knize 
Matka naděje vydané v Praze 
r.1938



Podpis K.H.Borovského v knize 
Ztracený ráj J.Miltona vydané v 
Praze r. 1811



Titulní strana knihy Arbeitsbuch
für Damen zur Ausführung
nützlicher und geschmackvoller
Musster in der Strick-, Netz- und
Häckel –Arbeit Johanny Baugain,  
vydané v Lipsku r.1842



Podpis K.Čapka v knize Henri
Ghéona Nos directions vydané v 
Paříži r. 1911



List poznámek vložený do knihy 
Willy Langeho Webers
Illustrierte Gartenbibliothek
vydané v Lipsku r.1929



Zatržení v knize Francise Viele
Griffina La Lumière de Grèce

vydaného v Paříži



Razítko a vpisky Zdeňka Fibicha 
v opeře Dia Favoritin Gaetana

Donizettiho vydaného v Paříži





Skica M.Alše v kalendáři Koleda 
pro rok 1893 v knihovně M.Alše





Kresba v knize Johannese
Leunise Schul-Naturgeschichte
vydané v Hannoveru r.1855



Děkuji za pozornost…


