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<!--strana 1-4_formulář restaurátorské dokumentace, zachycení celkové problematiky-->

<!--strana 1_vyplňuje zadavatel-->

<TEI>

<teiHeader>

<fileDesc>

<titleStmt>

<title>název</title>

</titleStmt>

<publicationStmt>

<distributor>jméno poskytovatele dat</distributor>

</publicationStmt>

<sourceDesc>

<msDesc id="" lang="cz"> <!--popis rukopisu-->

<msIdentifier> <!--identifikátor rukopisu-->

<idno>knihovní signatura</idno>

<altIdentifier type="">trezorová signatura</altIdentifier>

<institution>instituce</institution>

<repository>oddělení</repository>

<collection>část fondu</collection>

<msName>obecný název</msName>

</msIdentifier>

<msContents> <!--intelektuální obsah rukopisu-->

<msItem>

<author>autor</author>

<title>název</title>

<msName>obecný název</msName>

<origDate period="" when="" notBefore="" notAfter="" from="" to="">doba 

vzniku</origDate>

<origPlace>místo vzniku</origPlace>

<listBibl> <!--citace, případně odkaz na existující záznam-->

<bibl id="" type="" url="URL">

<author>autor</author>

<title>název</title>

<pubPlace>místo vydání</pubPlace>

<date>datace vydání</date>

</bibl>

</listBibl>

</msItem>

</msContents>

<physDesc> <!--fyzický popis-->

<objectDesc form="codex" "leaf" "scroll" "fragment" "other"> <!--kniha, 

volný list, svitek, fragment, jiný-->

<dimensions type="leaf" "book block" "binding" "slip" "written"

"boxed" extent="" unit="chars" "leaves" "lines" "mm" "pages" "words" quantity="">

<height>výška</height>

<width>šířka</width>

<depth>tloušťka</depth>

</dimensions>

<supportDesc form="perg" "chart" "mixed" "other"> <!--pergamen, 

papír, kombinace, jiný-->

<p>

<support> <!--psací podložka-->

<extent>rozsah velikosti textu, ii + 97 + ii</extent>

<collation> <!--kolace, skladba složek-->

<formula>1-3:8, 4:6, 5-13:8</formula>

<material>materiál</material>

</collation>
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<foliation xml:id="original" "modern"> <!--foliace-->

<material>materiál</material>

</foliation>

<!--odstavec do celkového popisu poškození a jejich příčin-->

<condition>počet, foliace chybějících listů</condition>

</support>

<additions>

<p><!--popis rukopisných doplňků např.marginálie, 

poznámky-->

<locus>umístění v rukopise</locus>

</p>

</additions>

</p>

</supportDesc>

</objectDesc>

<decoDesc type="manuscript" "miniature" "initial" "print" "colored print"

"map" "drawing" "graphics" "other" > <!--rukopis, miniatury, iniciály, mapa, kresba, 

grafika, jiný-->

<!--příklad popisu jednotlivých částí-->

<decoNote type="miniature">

<p>One full-page miniature, facing the beginning of the first 

Penitential Psalm.</p>

</decoNote>

<decoNote type="initial">

<p>One seven-line historiated initial, commencing the first

Penitential Psalm.</p>

</decoNote>

<!--konec příkladu popisu jednotlivých částí-->

</decoDesc>

<bindingDesc type= "period" "rebinding" "contemporary" "repaired"

"unpreserved"> <!--popis vazby-->

<origDate period="" when="" notBefore="" notAfter="" from="" to="">

doba vzniku</origDate>

<origPlace>místo vzniku</origPlace>

<binding>

<p>

<deconote type=""> <!--poznámka k výzdobě-->

<index>

<term>termín</term>

</index>

</deconote>

<stamp> <!--supralibros-->

<dimensions type="leaf" "binding" "slip" "written"

"boxed" extent="" unit="chars" "leaves" "lines" "mm" "pages" "words" quantity="">

<height>výška</height>

<width>šířka</width>

<depth>tloušťka</depth>

</dimensions>

</stamp>

<heraldry>heraldika</heraldry>

<material>materiál</material>

</p>

</binding>

<condition type="complete" "defect" "several pieces"> <!--fyzický 

stav-->

<numPieces>počet kusů</numPieces> <!--v TEI5 neexistující 

element-->
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<group> <!--celkový popis poškození a jejich příčin možné 

rozdělení do poškození bloku, vazby -->

<typoBinding>typologický popis vazby</typoBinding> <!--v 

TEI5 neexistující element-->

<typoBlock>typologický popis bloku nebo volných listů

</typoBlock> <!--v TEI5 neexistující element-->

<damageDoc>popis poškození a jejich příčin</damageDoc> <!--v 

TEI5 neexistující element-->

<histRepair>dřívější opravy a restaurátorské zásahy

</histRepair> <!--v TEI5 neexistující element-->

<pH>naměřené hodnoty pH</pH> <!--v TEI5 neexistující 

element-->

</group>

</condition>

</bindingDesc>

<accMat> <!--doprovodný materiál-->

<p>

<condition>fyzický stav</condition>

</p>

</accMat>

</physDesc>

<additional> <!--dodatečné informace-->

<surrogates> <!--náhradní nosiče, fotodokumentace-->

<bibl>

<title type="gmd">další exemplář</title>

<idno>knihovní signatura</idno>

</bibl>

<bibl >

<title type="gmd">mikrofilm</title>

<idno>identifikátor</idno>

<date when="2010-07-01">datace</date>

<note>celý rukopis</note>

<extent>rozsah velikosti</extent>

<locus from="" to="">umístění v rukopise</locus>

<collation> <!--kolace-->

<catchwords>kustody</catchwords>

</collation>

<foliation>foliace</foliation>

<condition>fyzický stav</condition>

</bibl>

<bibl>

<title type="gmd">diapositiv</title>

<idno>identifikátor</idno>

<date when="2010-07-01">datace</date>

</bibl>

<bibl>

<title type="gmd">faksimile</title>

<idno>identifikátor</idno>

<date when="2010-07-01">datace</date>

</bibl>

<bibl id="" type="gmd" url="URL">

<title type="gmd">digitální kopie</title>

<idno>identifikátor</idno>

<date when="2010-07-01">datace</date>

</bibl>

<bibl id="" type="gmd" url="URL"><!--restaurátorská fotodokumentace-->

<title type="gmd">digitální snímek</title>
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<idno>identifikátor</idno>

<date when="2010-07-01">datace</date>

<noteSurr>před, po, průběh, makro, mikro, XRF, IR, UV, RFA

</noteSurr> <!--v TEI5 neexistující element-->

<numSurr>počet snímků</numSurr> <!--v TEI5 neexistující 

element-->

<p>

<locus facs="image_08v.jpg images/09r.jpg">místo v knize, 

folio 8v-9r</locus>

</p>

</bibl>

</surrogates>

<listBibl> <!--seznam citací-->

<bibl id="" type="gmd" url="URL">

<author>autor</author>

<title>název</title>

<pubPlace>místo vydání</pubPlace>

<date>datace vydání</date>

</bibl>

<bibl>

<title type="gmd">ČB negativ</title>

<idno>identifikátor</idno>

<date when="2010-07-01">1 July 2010</date>

<note>fotografie přední desky</note>

</bibl>

</listBibl>

<adminInfo> <!--administrativní informace-->

<proposal>návrh zásahu</proposal> <!--v případě národní kulturní 

památky--> <!--v TEI5 neexistující element-->

<noteValue>kulturní památka, národní kulturní památka</noteValue>

<!--v TEI5 neexistující element-->

<custodialHist> <!--historie správy rukopisu-->

<custEvent type="check" "conservation" "exhibition" "loan"

"photography" "other" when=""> <!--událost ve správě dokumentu-->

<conservation type="complex" "partial" "in situ"

"desinfection" "mechanical cleaning" "analysis" "consolidation" "stabilization"

"deacidification" "dressing" "box" "other"> <!--komplexní zásah, částečný zásah, in situ, 

desinfekce, mechanické čištění, analýza, konsolidace barevné vrstvy, fixace 

razítek,inkoustů, odkyselování, konzervace usně, ochranný obal--> <!--v TEI5 neexistující 

element-->

<group>

<Matter>důvod zadání</matter> <!--v TEI5 

neexistující element-->

<noteMatter>důležitá upozornění a poznámky

</noteMatter> <!--v TEI5 neexistující element-->

<date period="" when="" notBefore="" notAfter="" from

="" to="">časové požadavky</date>

</group>

<p>popis provedeného zásahu</p>

<chemical>použité chemikálie</chemical> <!--podrobné 

složení, množství--> <!--v TEI5 neexistující element-->

<material>použité materiály</material> <!--podrobné 

složení, množství--> <!--v TEI5 neexistující element-->

<accMat>popis fragmentů, příloh vložených do ochranného 

obalu, počet</accMat>

<group> <!--popis zajímavých historických údajů 

zjištěných při restaurování-->
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<additions>

<p> <!--popis rukopisnných doplňků 

např.marginálie, poznámky-->

<locus>umístění v rukopise</locus>

</p>

</additions>

<watermark> <!--vodoznak, filigrán-->

<dimensions type="leaf" "binding" "slip"

"written" "boxed" extent="" unit="chars" "leaves" "lines" "mm" "pages" "words" quantity="">

<height>výška</height>

<width>šířka</width>

<depth>tloušťka</depth>

</dimensions>

<p>

<locus>umístění v rukopise</locus>

<origDate period="" when="" notBefore=""

notAfter="" from="" to="">doba vzniku</origDate>

<origPlace>místo vzniku</origPlace>

</p>

</watermark>

<figure> <!--obrazový záznam typu schéma složek, 

předsádek, způsobu šití, vodoznaky-->

<figDesc>popis obrázku</figDesc>

<graphic url="schéma.jpg"/>

</figure>

</group>

<noteRecommend> <!--důležitá upozornění a poznámky-->

<!--v TEI5 neexistující element-->

<availability status="free" "restricted" "unknown">

dostupnost textu</availability> <!--způsob uloženi-->

</noteRecommend>

</conservation>

</custEvent>

<custEvent type="check" "conservation" "exhibition" "loan"

"photography" "other" when=""> <!--historie správy rukopisu v době restaurátorského zásahu-->

<noteRestEvent>důležitá upozornění a poznámky</noteRestEvent>

<!--v TEI5 neexistující element-->

<availability status="free" "restricted" "unknown">

dostupnost textu</availability>

</custEvent>

</custodialHist>

<recordHist> <!--historie záznamu, stana 1,4-->

<p>

<persName> <!--navrhl správce sbírky_ORST_SK_OH-->

<forename>PhDr.Kamil</forename>

<surname>Boldan</surname>

</persName>

<addrLine>55133</addrLine>

<date when="">datum</date>

</p>

<p>

<persName> <!--zadal vedoucí oddělení_ORST_SK_OH-->

<forename>PhDr.Veronika</forename>

<surname>Procházková</surname>

</persName>

<addrLine>55282</addrLine>

<date when="">datum</date>

-5-



D:\www_projekt\2010\příloha 2_návrh XML 18. března 2011 14:46

</p>

<p>

<persName> <!--převzal vedoucí oddělení_OR-->

<forename>Bc.Jana</forename>

<surname>Dřevíkovská</surname>

</persName>

<addrLine>55331</addrLine>

<date when="">datum</date>

</p>

<p>

<persName> <!--restauroval-->

<forename>Jan</forename>

<surname>Novotný</surname>

</persName>

<addrLine>55339</addrLine>

<date when="">datum</date>

</p>

<p>

<persName> <!--předal vedoucí_OR-->

<forename>PhDr.Jindřich</forename>

<surname>Marek</surname>

</persName>

<addrLine>55282</addrLine>

<date when="">datum</date>

</p>

<p>

<persName> <!--převzal správce sbírky_ORST_SK_OH-->

<forename>PhDr.Jindřich</forename>

<surname>Marek</surname>

</persName>

<addrLine>55282</addrLine>

<date when="">datum</date>

</p>

</recordHist>

</adminInfo>

</additional>

</msDesc>

</sourceDesc>

</fileDesc>

<revisionDesc>

<change when="2010-07-01"> <!--informace o revizích-->

</change>

</revisionDesc>

</teiHeader>

</TEI>
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