Publikace o šlechtických rodech
Mašek, Petr: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku, Praha, Argo 2008-2010, 2 svazky, díl 1.
A-M, 2008, 688 s., díl 2. N-Ž, 2010, 664 stran
Účelem této knihy dr. Petra Maška, vedoucího oddělení
zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea, bylo
shromáždit maximální množství informací o šlechtických
rodech, které žily v českých zemích od pobělohorského
období do současnosti. Teritoriálně zahrnuje kniha rody
žijící v hranicích dnešního státu, do poloviny 18. století
i celého Slezska, do konce monarchie včetně Bílska.
Hlavními zdroji informací byly tituláře, úřední schematismy, soupisy statků, adresáře, historické topografie, dobové
soupisy šlechtických rodů, genealogické almanachy a další
genealogická literatura. Vzhledem k už tak velkém rozsahu
bylo upuštěno od vyobrazení erbů. Ze stejného důvodu
nebyly pro sestavení hesel využity všechny možnosti, které
nabízejí rozsáhlé genealogické sbírky uložené v archivech.
Řada hesel obsahuje jen stručný záznam o nobilitaci, další
informace se získat nepodařilo, u mnohých dalších jsou
hesla naopak rozvinuta a sledují generace rodu v několika
liniích, pakliže tyto žily v českých zemích. Osudy velkých
a slavných rodů, u kterých lze odkázat na dostupnou literaturu, jsou uváděny ve zkrácené podobě.
V některých případech byly zahrnuty i rody pouze
erbovní, rody užívající titulů a predikátů na základě palatinátů, dokonce i rody jejichž příslušnost ke šlechtickému
stavu je na hranicích pochybnosti. Zahrnuty jsou i rody,

které získaly šlechtický stav na základě zfalšovaných dokumentů a později jim byly tituly soudně odejmuty. Protože
se ovšem tato jména v historických pramenech vyskytují,
byly i takové rody zpracovány s tím, že případná pochybnost byla v hesle vyjádřena.
Každé heslo obsahuje užitou literaturu a v případě existence více variant jména i tyto. Všechny predikáty a varianty jsou odkázány v rejstříku.
Celkem bylo zpracováno přes deset tisíc hesel a tento
počet lze do budoucna jistě rozšířit.
Redakce

Vyšel nový katalog rukopisů Knihovny
Národního muzea
Dragoun Michal: Soupis středověkých rukopisů KNM.
Doplňky ke katalogům F. M. Bartoše, J. Vašici
a J. Vajse, Praha, Scriptorium 2011, 634 stran
Nedílnou součást Národního muzea představuje jeho
knihovna. Byla založena současně se vznikem NM a uchovává poklady nevyčíslitelné hodnoty. Mezi ně patří i sbírka
rukopisů, která obsahuje přes 5600 kodexů a několik tisíc
jejich zlomků. Nejstarší rukopisy v muzejní sbírce pocházejí z 11. století, některé z fragmentů jsou ještě starší. Středověké kodexy samozřejmě náleží k badatelsky nejvíce
využívaným.
V určitém protikladu k významu samotné rukopisné
sbírky, po Národní knihovně ČR druhé největší v České
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