
FINGERPRINT



Definice

• Fingerprint = soubor znaků sloužících k 
identifikaci vydání starého tisku nebo jeho 
variantního vydání.

• Skládá se z 16 znaků rozdělených do 4 
skupin a doplňkových znaků.



Výběr znaků – obecná pravidla
� Skupina 1 - poslední dva 

typografické znaky vybrané z 
posledního a  poslední dva 
znaky předposledního  řádku z 
recta prvního listu po hlavní
titulní straně.

� Skupina 2 - znaky vybrané podle 
stejných pravidel z recta čtvrtého 
listu po listu, ze kterého byly 
vybrány znaky 1. skupiny.

� Skupina 3 - znaky vybrané podle 
stejných pravidel jako znaky 1. a 
2. skupiny z recta listu či ze 
sloupce označeného jako 13 
(nebo 17).

� Skupina 4 - první dva  znaky z 
dvou posledních řádků na versu 
listu použitém pro výběr znaků 3. 
skupiny.

� Doplňkové znaky - informace o 
tom, odkud byly vybrány znaky 
3. skupiny, datum vydání a 
způsob jeho zapsání v tisku.



Výběr znaků – obecná pravidla

• Výběr znaků začínáme vždy u posledního řádku 
na stránce a pokračujeme předposledním.

• Znaky se vždy vybírají v pořádku zleva doprava:
recto listu - nejdříve předposlední a potom
poslední znak v daném řádku (skupiny 1,2 a 3)
verso listu - nejdříve první a potom druhý znak  v
daném řádku (skupina 4)
V hebrejských, arabských apod. tiscích se
označení recto a verso používá v souladu se
skladem knih zprava doleva.



Výběr strany

Znaky fingerprintu vybíráme ze
stran tištěných literami, bez
ohledu na jejich grafickou
úpravu nebo obsah.

fingerprint:

• recto: M.yz

• verso: Lilo



Výběr strany

Do výběru zařadíme

strany s tištěným
textem, bez ohledu na

způsob sazby textu
(jedno či vícesloupcový)

či obsah (hlavní text,
tabulky, strana s

ilustracemi atd.).



Výběr strany

Z výběru vyloučíme

strany, na kterých je jen
signatura archu, kustod

či záhlaví.



Výběr strany

Z výběru vyloučíme

strany, na kterých je jen
rytina či notový zápis.



Výběr strany

Z výběru vyloučíme strany, kde je jen text v rámci  rytiny.



Výběr strany

Strany, které kombinují

sázený text a dřevořez,
mědirytinu či noty do

výběru zařadíme.

fingerprint:
recto: t.ro

verso: maSi



Výběr strany

Strany, které kombinují

sázený text a dřevořez,
mědirytinu či noty do

výběru zařadíme.

fingerprint
recto: j.ss

verso: semo



Výběr řádku
Úvahy a komentáře tištěné dole
„pod čarou“ nebo v jednom bloku
s vlastním textem (např. "modus
modernus"), které se berou jako
text základní, musí být použity k
výběru znaků pro fingerprint.

fingerprint
recto: 9.de
verso: bedi



Výběr řádku
Z výběru vyloučíme všechny
marginálie - jména postav u
divadelních her a dialogů,
číslování řádků, citáty, poznámky,
komentáře, přípisky, které nejsou
hlavním textem. 

fingerprint
recto: l.s,
verso: HiGa



Výběr řádku
Z výběru vyloučíme všechny
marginálie - jména postav u
divadelních her a dialogů, číslování
řádků, citáty, poznámky, komentáře,
přípisky, které nejsou hlavním textem 

ale úvahy a komentáře tištěné
dole "pod čarou" nebo v jednom bloku
s vlastním textem (např. "modus
modernus"),  které se berou jako text
základní, musí být použity k výběru
znaků pro fingerprint.

fingerprint
recto: t:r.
verso: *A*I



Výběr řádku

Do výběru zařadíme
řádky, které nejsou přes
celou šířku strany nebo
umístěné uprostřed –
např. Finis, podpisy
osob, adresy vydavatelů
(u jednolistů).

fingerprint
recto: S.e.
verso: FI5.



Výběr řádku
Tabulky čtené shora dolů jsou brány
jako text ve sloupcích, tabulky čtené
zleva do prava jako text tištěný per
extensum. Pokud je pochybnost
berou se jako text normální. 
Text tištěný napříč se bere jako text
normální. Je-li na straně text vytištěný
normálně i napříč zohledňuje se
pouze text normální. 

fingerprint

recto: orns
verso: ecng



Výběr řádku

Z výběru vyloučíme

všechny marginálie -
jména postav u

divadelních her a
dialogů.

fingerprint:
recto: m.m.
verso: aFAt



Výběr řádku
V úvahu bereme řádky, které nejsou
přes celou šířku strany nebo
umístěné uprostřed - např. Finis,
podpisy osob, adresy vydavatelů
(u jednolistů).

V úvahu nebereme řádky, které
obsahují pouze takové prvky jako:
záhlaví, označení dílu, signatury
archů, kustody, číslování stran, listů,
sloupců.

fingerprint
recto: d:h,

verso: MePa



Výběr řádku

Do výběru zařadíme
řádky, které nejsou přes
celou šířku strany nebo
umístěné uprostřed –
např. Finis, podpisy
osob, adresy vydavatelů
(u jednolistů)

fingerprint
recto: t.g-
verso: gaBe



Výběr řádku
V úvahu nebereme řádky,
které obsahují pouze takové
prvky jako: záhlaví, označení
dílu, signatury archů, kustody,
číslování stran, listů, sloupců.

fingerprint:
recto: r.s,
verso: AbCo



Výběr řádku

Z výběru vyloučíme všechny
marginálie – jména postav u
divadelních her a dialogů,
číslování řádků, citáty,
poznámky, komentáře,
přípisky, které nejsou
hlavním textem.

fingerprint
recto: a,i*
verso: LuAP



Výběr řádku

Text tištěný napříč se
bere jako text normální.
Je-li na straně text
vytištěný normálně i
napříč zohledňuje se
pouze text normální.

fingerprint
recto: Is++
verso: Co++



Výběr řádku

Tabulky čtené shora
dolů jsou brány jako text
ve sloupcích, tabulky
čtené zleva do prava
jako text tištěný per
extensum. Pokud je
pochybnost berou se
jako text normální. 

fingerprint
recto: rota
verso:ÆCo



Výběr řádku

Text tištěný napříč se
bere jako text normální.
Je-li na straně text
vytištěný normálně i
napříč zohledňuje se
pouze text normální.

fingerprint 
recto: VSAS
verso: AREL



Výběr znaků

Při výběru znaků bereme v
úvahu: 
- písmena (malá i velká) a číslice ;
- znaky interpunkce.

Pomíjíme typografická znaménka
(rubriky, ukazovací ručičky, místo
pro pečeť apod. pokud nejsou
součástí textu)

Le
I.



Výběr znaků

Všechny netypické znaky,
které se nedají zadat z
klávesnice se zapíší jako *,
stejně tak i znaky, které jsou
nečitelné.
Pokud je typografická
ozdůbka součástí textu
zahrneme ji do fingerprintu.

.*
*F



Výběr znaků

Znaky se přebírají tak,

jak jsou v dokumentu,
ale: - písmena se

zapisují bez diakritiky
(týká se to všech

jazyků) a akcentů

zaPr



Výběr znaků

Písmena z jiné než

latinské a řecké
abecedy se zapisují dle

normy pro transliteraci.

fingerprint
recto: ΟΣζα

verso: ΤΕ∆α



Výběr znaků
Pomíjíme velké iniciály ve výši
několika řádek.

P.Vm

Různé grafické podoby
slova et se zapíší jako &.

Pomíjíme mezery mezi
slovy a písmeny.

recto: p.n:
verso: &PVl


