
NovNovéé depozitdepozitáářře a e a badatelnabadatelna
knihovny Muzea Jindknihovny Muzea Jindřřichohradeckaichohradecka

ŠŠttěěppáánka Bnka Běěhalovhalováá



PoPoččáátky muzea tky muzea 
v Jindv Jindřřichovichověě HradciHradci

�� 1882 1882 –– rozhodnutrozhodnutíí
o zo zřříízenzeníí muzeamuzea

�� 1884 1884 –– prvnprvníí stanovy stanovy 
muzeamuzea



Z historie knihovnyZ historie knihovny

�� PrvnPrvníí dary do muzea dary do muzea –– jijižž v roce1882v roce1882
�� Mezi prvnMezi prvníími dary knihymi dary knihy
�� Dle prvnDle prvníích darovaných titulch darovaných titulůů profilace profilace 

jednotlivých sbjednotlivých sbíírkových fondrkových fondůů



Ohlas od NeOhlas od Nežžáárky 1882rky 1882



GraduGraduáál z pol z poččáátku 16. stolettku 16. stoletíí



NejstarNejstaršíší
inventinventáářř
knihovny knihovny 

z z popočč. 20. stol. . 20. stol. 



Dr. Jan MukDr. Jan Muk
1901 1901 -- 19801980

�� V letech 1934V letech 1934--1969 1969 
sprspráávce a pozdvce a pozděěji ji 
řředitel muzeaeditel muzea

�� PodstatnPodstatněě ovlivnil           ovlivnil           
formovformováánníí knihovny       knihovny       
a jeja jejíích sbch sbíírkových rkových 
fondfondůů



KNIHOVNKNIHOVNÍÍ FONDY FONDY 

�� Knihovna Muzea JindKnihovna Muzea Jindřřichohradecka je veichohradecka je veřřejnejněě ppřříístupnou stupnou 
zzáákladnkladníí knihovnou se specializovanými fondy knihovnou se specializovanými fondy 

�� 30 000 knihovn30 000 knihovníích jednotek vch jednotek v odbornodbornéém a ve sbm a ve sbíírkovrkovéém m 
fondufondu



ODBORNÝ FONDODBORNÝ FOND

�� Odborný fondOdborný fond knihovny obsahuje odbornknihovny obsahuje odbornéé
publikace se vztahem kpublikace se vztahem k ččinnosti muzea                  innosti muzea                  
a obsahu jeho sba obsahu jeho sbíírek, odbornrek, odbornáá periodika                 periodika                 
a literaturu vztahuja literaturu vztahujííccíí se kse k regionuregionu

�� RegionRegionáálnlníí fond odbornfond odbornéé knihovny Muzea knihovny Muzea 
JindJindřřichohradecka je ichohradecka je ččlenleněěn na nn na něěkolik oddkolik oddííllůů --
regionregionáálnlníí periodika, regionperiodika, regionáálnlníí beletrie, beletrie, 
osobnosti regionu a tematicky osobnosti regionu a tematicky řřazenazenáá literaturaliteratura



SBSBÍÍRKOVÝ FONDRKOVÝ FOND

�� starstaréé tiskytisky
�� jindjindřřichohradeckichohradeckéé tiskytisky
�� kramkramáářřskskéé tiskytisky
�� rukopisyrukopisy
�� svatsvatéé obrobráázkyzky
�� jindjindřřichohradeckichohradeckáá nakladatelstvnakladatelstvíí
�� regionregionáálnlníí tiskytisky
�� kniknižžnníí kulturakultura



DNESDNES……

�� je odbornje odbornáá knihovna  zapsknihovna  zapsáána vna v celostcelostáátntníí
evidenci knihoven na Ministerstvu kultury evidenci knihoven na Ministerstvu kultury 
ČČeskeskéé republiky podle zrepubliky podle záákona kona čč. 257 . 257 
zz roku  2001, zroku  2001, záároveroveňň jsou jejjsou jejíí cenncennéé
sousouččáásti (tzv. sbsti (tzv. sbíírkovrkováá knihovna)  zapsknihovna)  zapsáány ny 
jako muzejnjako muzejníí sbsbíírky a tak podrky a tak podřříízeny zeny 
zzáákonu konu čč. 122/2000 Sb. o ochran. 122/2000 Sb. o ochraněě sbsbíírek rek 
muzejnmuzejníí povahy povahy 



PPŮŮVODNVODNÍÍ PROSTORY                 PROSTORY                 
NA BALBNA BALBÍÍNOVNOVĚĚ NNÁÁMMĚĚSTSTÍÍ



STAVEBNSTAVEBNÍÍ ÚÚPRAVY BUDOVY PRAVY BUDOVY 
BÝVALBÝVALÉÉHO KLHO KLÁŠÁŠTERATERA



STSTĚĚHOVHOVÁÁNNÍÍ



NOVNOVÉÉ DEPOZITDEPOZITÁÁŘŘEE



NOVNOVÉÉ PROSTORY PROSTORY 
PRO BADATELNUPRO BADATELNU



SLAVNOSTNSLAVNOSTNÍÍ OTEVOTEVŘŘENENÍÍ
BADATELNYBADATELNY



ZZÁÁJEM JEM 
O RESTAUROVANO RESTAUROVANÉÉ TISKY TISKY 



BADATELNA OTEVBADATELNA OTEVŘŘENA ENA 
VEVEŘŘEJNOSTIEJNOSTI



PPŘŘI SETKI SETKÁÁNNÍÍ NAD KNINAD KNIŽŽNNÍÍ
VAZBOU V NOVVAZBOU V NOVÉÉ BADATELNBADATELNĚĚ



��NA SHLEDANOUNA SHLEDANOU……..


