Ordlista med förklaringar till databasen för medeltida pergamentomslag
Ordlistan baseras främst på motsvarande listor i Helgerånet,1993, Stympade böcker, 2004,
och From Manuscripts to Wrappers. Medieval book Fragments in the Swedish National
Archives, 2013.
Antifon
Antifonarium
Auctor
Breviarium
Canon
Canon missae
Canticum
Cantus sororum
Commune sanctorum
Dekretaler
Epistolarium
Evangeliarium
Explicit
Fest
Festgrad
Foliering
Glossa
Gotisk notation
Graduale
Homiliarium
Hymn
Hymnarium
Illumination
Incipit
Inkunabel
Kalendarium
Kanonbok
Kanonisk rätt
Kolofon

Kollektarium
Kommentar
Kvadratnotation
Kyriale
Kyrkslavisk
Legendarium

kort sjungen text i mässan och *tidegärden
sångbok för *tidegärden med *antifoner
författare
huvudbok med texter för *tidegärden
kyrkorättslig föreskrift
del av mässan som innehåller texter för nattvarden
liten sång, särskilt lovsång ur Bibeln
”systrarnas sång”, birgittinsystrarnas veckoliturgi
texter för helgon som inte getts egna texter i *sanctorale eller
*temporale; del av liturgisk bok
delar av *kanonisk rätt; samlingar av påvedekret
bok med episteltexter för mässan
bok med evangelietexter för mässan
anteckning, ibland dekorerad, som anger slutet på föegående text
helgonfest i ett *kalendarium
helgondags rangordning i *kalendarium
numrering av blad i bok
kommentar till en huvudtext
senmedeltida form av musiknotation
sångbok för mässan; sångparti i mässan
bok med predikningar
sång i *tidegärden
bok med *hymner
utsmyckning av handskrift i guld och färger (initialer och
miniatyrer)
anteckning, ibland dekorerad, som anger början av följande text
bok tryckt före 1501
helgonlängd med datum för helgonfester ordnade månadsvis; del
av liturgisk bok med sådana helgonfester
bok som innehåller *Canon missae
den katolska kyrkans rättssystem
anteckning, vanligen kort och placerad i slutet av en text, med
information om produktionen av den handskrift i vilket den ingår,
ofta med namn på dess skrivare eller beställare
bok med böner (”collecta”) för *tidegärden
diskussion eller utläggning över en biblisk, *patristisk eller
juridisk text
senmedeltida form av musiknotation på linjer
del av *graduale som innehåller mässans ordinarie sånger
ryska ortodoxa kyrkans liturgiska språk
bok med helgonlegender ordnade efter deras festdagar, också känd
som *passionale

Lektionarium
Litania
Lombard
Manuale
Martyrologium
Miniatyr
Missale
Motett
Nekrologium
Neumer
Obituarium
Officium
Officiale
Oktav
Ordinarius
Ordinarium missae
Paginering
Passionarium
Patristisk
Pecia
Pontifikale
Postilla
Prebende
Prebendat
Processionale
Psalterium
Rimofficium
Rituale
Rubrikator
Sakramentarium
Sanctorale
Sekvens
Sekventiarium
Summa
Translation
Tidebok
Tidegärd
Trop
Temporale

Votivmässa

bok med bibliska och *patristiska texter (”lectiones”) för
högläsning i liturgin
serie av böner till Treenigheten, Maria, änglar, apostlar, martyrer
etc.
stor begynnelsebokstav, vanligen i färg
handbok för prästens förrättningar
bok med martyrtexter ordnade efter deras festdagar
självständig illustration, i motsats till en initial
mässans liturgiska huvudbok
medeltida flerstämmig sånggenre
see Obituarium
tidig form av musiknotation utan notlinjer
bok med anteckningar om avlidna, också kallat nekrologium
se *Tidegärd
liturgisk bok i allmänhet, ibland *breviarium eller *graduale
åttonde dagen efter en helgonfest i ett *kalendarium
bok med riktlinjer för en domkyrkas eller ett stifts liturgi, också
kallad ”liber ordinarius”
mässans ordinarie element; del av liturgisk bok med dessa texter
numrering av sidor i bok
se *Legendarium
verk av kyrkofäder eller andra tidigkristna författare
del, avsnitt eller lägg med godkänd text, avsedd som ett exemplar
för att göra ytterligare kopior
handbok för biskopens förrättningar
predikosamling; kommentar
inkomster av katedralkyrka för en kaniks underhåll
innehavare av *prebende
handbok för kyrkliga processioner
bok med Psaltarens psalmer
samling av rimmade sånger för *tidegärden
se *Manuale
person ansvarig för att göra rubriker i en handskrift
bok med böner lästa under mässan
texter till helgons fester, också känd som Proprium de sanctis; del
av liturgisk bok som innehåller dessa texter
poetisk sånggenre i mässan
bok med *sekvenser
teologisk eller juridisk handbok ordnad i form av argument och
motargument
dag för överförande av ett helgons reliker i ett *kalendarium
bok för privat andakt, ”book of hours”
dagliga bönestunder förrättade i bestämd ordning på fastställda
tider: matutin, laudes, prim, ters, sext, non, vesper, completorium
poetisk sånggenre i mässan och *tidegärden
texter till kyrkliga fester, som jul, påsk, pingst, också känd som
Proprium de tempore; del av liturgisk bok som innehåller dessa
texter
mässa för särskilda tillfällen

