
KramKram áářřskskéé tisky v knihovntisky v knihovněě
Muzea JindMuzea Jindřřichohradeckaichohradecka

ŠŠttěěppáánka nka BBěěhalovhalováá



TYPY TEXTTYPY TEXT ŮŮ

�� -- ppíísnsněě (nej(nejččastastěěji ji -- proto proto ččasto fondy    asto fondy    
nazvnazváány kramny kramáářřskskéé nebo pounebo pouťťovovéé ppíísnsněě))

�� -- modlitbymodlitby

�� -- daldalšíší typy texttypy textůů
�� pobopobožžnosti (lounosti (louččeneníí, vzýv, vzýváánníí, , žžalaláářř, uct, uctěěnníí, schody, , schody, 

pampamáátka, upomtka, upomíínka)nka)

�� povpověěrereččnnéé texty (dtexty (déélka Jelka Ježžíšíše Krista, Sedm e Krista, Sedm 
nebeských znebeských záámkmkůů apod.)apod.)



FONDY KRAMFONDY KRAM ÁÁŘŘSKÝCH TISKSKÝCH TISK ŮŮ

�� -- NNáárodnrodníí muzeum v Praze (buduje bibliografii muzeum v Praze (buduje bibliografii 
kramkramáářřských pských píísnsníí))

�� -- PamPamáátntníík Nk Náárodnrodníího pho píísemnictvsemnictvíí PrahaPraha

�� -- Etnologický Etnologický úústav AVstav AVČČRR

�� -- daldalšíší knihovny a muzea v republice (Muzeum knihovny a muzea v republice (Muzeum 
JindJindřřichohradecka, Vlastivichohradecka, Vlastivěědndnéé muzeum muzeum 
Olomouc, Muzeum Chrudim apod.)Olomouc, Muzeum Chrudim apod.)



SPECIFIKA FONDSPECIFIKA FOND ŮŮ
KRAMKRAM ÁÁŘŘSKÝCH TISKSKÝCH TISK ŮŮ

�� RozsRozsááhlost fondhlost fondůů (velký po(velký poččet inventet inventáárnrníích ch 
ččíísel)sel)

�� RRůůznznéé zazařřazenazeníí do sbdo sbíírek a fondrek a fondůů institucinstitucíí
(odborn(odbornáá knihovna, sbknihovna, sbíírky knihovny, rky knihovny, 
etnograficketnografickáá sbsbíírka apod.)rka apod.)

�� PouPoužžitit íí ruruččnníího i strojovho i strojovéého papho papííru nru níízkzkéé
kvality  kvality  



FOND KRAMFOND KRAM ÁÁŘŘSKÝCH TISKSKÝCH TISK ŮŮ
MUZEA JINDMUZEA JIND ŘŘICHOHRADECKAICHOHRADECKA

�� Obsahuje vObsahuje vííce nece nežž 4000 invent4000 inventáárnrníích ch ččííselsel

�� Mezi tMezi tíímto pomto poččtem pouze ntem pouze něěkolik kolik ššpalpalííččkkůů

�� VelkVelkáá ččáást z produkce jindst z produkce jindřřichohradeckých ichohradeckých 
tisktiskááren ren –– zvlzvlášášttěě LandfrasovyLandfrasovy

�� VVííce nece nežž 80% fondu tvo80% fondu tvořříí nnáábobožženský enský 
kramkramáářřský tiskský tisk



NNáábobožženskenskéé ttééma, J. Hradec, 18. stol.ma, J. Hradec, 18. stol.



NNáábobožženskenskéé ttééma, J. Hradec, 19. stol.ma, J. Hradec, 19. stol.



SvSvěětsktskéé ttééma, J. Hradec, 19. stoletma, J. Hradec, 19. stoletíí



SvSvěětsktskéé ttééma, Praha, ma, Praha, popočč. 19. stol.. 19. stol.



PPŮŮVODNVODNÍÍ STAV FONDU STAV FONDU 
PPŘŘED INVENTARIZACED INVENTARIZAC ÍÍ

�� Tisky uloTisky uložženy v papeny v papíírových obrových obáálklkáách z 50. let ch z 50. let 
20. stolet20. stoletíí

�� Fond zpracovFond zpracováán na kartn na kartáách 2. stupnch 2. stupněě



POSTUP PRACPOSTUP PRACÍÍ
PPŘŘI INVENTARIZACII INVENTARIZACI

�� V rV ráámci inventarizace dle zmci inventarizace dle záákona kona čč. 122/2000 . 122/2000 
Sb. o ochranSb. o ochraněě sbsbíírek muzejnrek muzejníí povahy:povahy:

�� Byl doplnByl doplněěn n úúdaj o velikosti jednotlivých tiskdaj o velikosti jednotlivých tiskůů

�� Byl doplnByl doplněěn n úúdaj o stavu jednotlivých tiskdaj o stavu jednotlivých tiskůů

�� Tisky byly uloTisky byly uložženy do obeny do obáálek a krabilek a krabičček                      ek                      
z nekyselz nekyseléého papho papííruru

�� VVššechny tisky byly echny tisky byly naskenovnaskenováányny



ZPRACOVZPRACOV ÁÁNNÍÍ GRANTU GRANTU 
NA RESTAUROVNA RESTAUROVÁÁNNÍÍ

�� Celkem vyCelkem vyččlenleněěno 920 inventno 920 inventáárnrníích ch ččíísel  sel  
(stav 4,4(stav 4,4--5,5) ke konzerv5,5) ke konzerváátorsktorskéému a mu a restaurrestauráá--
torsktorskéémumu zzáásahusahu

�� RozhodnutRozhodnutíí o realizaci ve 2. etapo realizaci ve 2. etapááchch

�� ŽŽáádost o poskytnutdost o poskytnutíí dotace z programu ISO        dotace z programu ISO        
na preventivnna preventivníí ochranu pochranu přřed neped nepřřííznivými znivými 
vlivy prostvlivy prostřřededíí z MK z MK ČČR 2007, 2008R 2007, 2008



REALIZACE GRANTUREALIZACE GRANTU

�� V roce 2007 restaurovV roce 2007 restaurovááno a konzervovno a konzervovááno no 
celkem 585 kramcelkem 585 kramáářřských tiskských tiskůů

�� V roce 2008 zbývajV roce 2008 zbývajííccíích 335 kramch 335 kramáářřských ských 
tisktiskůů



VÝSLEDKY GRANTUVÝSLEDKY GRANTU

�� KomplexnKomplexníí ochrana sbochrana sbíírkyrky

�� MoMožžnost snaznost snazšíšího vyuho využžitit íí sbsbíírky badateli rky badateli 
prostprostřřednictvednictvíím pm přříístupu pstupu přřes digites digitáálnlníí kopiekopie

�� PodpoPodpořřeneníí výstavnvýstavníích aktivit muzeach aktivit muzea



KramKram áářřský tisk, ský tisk, 
restaurovrestaurováánníí stavu 4stavu 4--55



KramKram áářřský tisk, ský tisk, 
restaurovrestaurováánníí stavu 4stavu 4



KramKram áářřský tisk, ský tisk, 
restaurovrestaurováánníí stavu 4 stavu 4 -- 55



KramKram áářřský tisk, ský tisk, 
restaurovrestaurováánníí stavu 5stavu 5



SPECIFIKA PRSPECIFIKA PR ÁÁCE NA GRANTUCE NA GRANTU

�� PoPožžadavky grantu adavky grantu –– soupisy psoupisy přříírrůůstkových                   stkových                   
a inventa inventáárnrníích ch ččíísel, fotografie vsel, fotografie vššech poech pošškozených kozených 
ppřředmedměěttůů, restaur, restauráátorský a konzervtorský a konzerváátorský ztorský záámměěr                 r                 
a rozpoa rozpoččet restauret restauráátorských practorských pracíí

�� VelkVelkéé mnomnožžstvstvíí inventinventáárnrníích ch ččíísel sel –– komplikuje komplikuje 
ppřříípravu grantu pravu grantu –– dlouhdlouhéé seznamy, velkseznamy, velkéé mnomnožžstvstvíí
fotografifotografiíí

�� FinanFinanččnníí nnáároroččnost nennost neníí znaznaččnnáá, z, záásahy vzhledem        sahy vzhledem        
k rozsahu tiskk rozsahu tiskůů se pohybujse pohybujíí cca od 100 do 300 Kcca od 100 do 300 Kčč
za jeden tiskza jeden tisk



NASHLEDANOUNASHLEDANOU
�� NA VÝSTAVNA VÝSTAVĚĚ KRAMKRAMÁÁŘŘSKÝCH TISKSKÝCH TISKŮŮ

V MUZEU JINDV MUZEU JINDŘŘICHOHRADECKAICHOHRADECKA……


