Specializovaná provenienční mapa fondu broumovské klášterní knihovny
Stručný uživatelský manuál
Předkládaná provenienční mapa je jedním z výstupů projektu Brána moudrosti otevřená. Tato
specializovaná mapa prezentuje výsledky výzkumu dochovaných proveniencí původních
majitelů z řad církevních institucí a jednotlivců zastoupených ve fondu broumovské klášterní
knihovny. Průzkum této knihovny je prováděn formou katalogizace všech svazků zahrnujících
zahraniční i bohemikální tituly a následnou analýzou získaných dat. Mezi sledované
provenience patří rukopisné provenienční zápisky a razítka nacházející se nejčastěji na
předsádkách či titulních listech knih, a také vlastnické značky v podobě exlibris na přídeštích
knih a supralibros na jejich vazbách. Mapa umožňuje vytvořit si představu o původu knih
v tomto knižním fondu na příkladu proveniencí konkrétních institucí a osob pocházejících nejen
z historického území Čech, Moravy a Slezska, ale i ze zahraničí, se kterými byl broumovský
klášter v kontaktu.
Provenienční mapa slouží k vyhledávání a prohlížení dat včetně fotografické dokumentace
konkrétních vlastnických značek. Pro přehledné a uživatelsky příjemné prohlížení je webové
rozhraní pro zobrazování informací provenienční mapy rozděleno do několika částí, a to na
Mapu, Seznam proveniencí, Seznam osob a institucí a Seznam míst.
Mapa je zpřístupněna prostřednictvím Google Maps. Po kliknutí na konkrétní bod se uživateli
zobrazí název lokality, který funguje také jako odkaz na stránku Seznam míst, na té jsou uvedeni
majitelé provenience spjatí s tímto místem.

Seznam proveniencí nabízí kompletní přehled zkrácených přepisů jednotlivých proveniencí.
Po vybrání konkrétní provenience se uživateli zobrazí její detail s upřesňujícími údaji. Lze zde
sledovat informace o typu provenience (rukopisné provenienční zápisky, razítka, exlibris a
supralibros), dále je k dispozici doslovný přepis rukopisné poznámky; lokalizace majitele
provenience na mapě (s možností prokliku na detail, ve kterém se zobrazí název s GPS
souřadnicemi); jméno majitele provenience (s možností prokliku k detailu osoby); informace o
knize, ve které se provenienční poznámka nachází (signatura knihy, čárový kód, Sysno knihy)
a odkaz na katalogizační záznam do katalogu Aleph. Provenience je také doplněna o obrazovou
přílohu.

Seznam osob a institucí umožňuje prohlížení abecedně řazených jmen osob a institucí, jejichž
provenience se ve fondu knihovny nacházejí. Po zvolení konkrétní osoby či instituce se
uživateli zobrazí tři části: Detail majitele provenience, Seznam míst a Seznam proveniencí.
V první části je uvedeno jméno osoby či instituce a alternativní jména. Dále jsou uvedeny bližší
údaje k majiteli provenience, které obsahují zejména životopisná data a informace
biografického charakteru, u institucí jsou sledovány především jejich dějiny. Následuje přehled
dostupné literatury a internetových zdrojů k vlastníkovi provenience. Níže se nachází seznam
míst, spjatých s majiteli provenience, a následuje přehled proveniencí. Po vybrání jednotlivé
provenience dochází k přesměrování na stranu s detaily k provenienci (viz výše).

Seznam míst je abecedně řazený soupis veškerých lokalit, které jsou spjaty s provenienčními
poznámkami, jež jsou dochované v knihách z fondu broumovské konventní knihovny. Po
kliknutí na konkrétní lokalitu se zobrazí název místa, GPS souřadnice a seznam osob a institucí,
které se k danému místu vztahují.

