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Knihovna 21. století 

4. – 6. září 2012 36. seminář muzejních knihovníků – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti                                 

Dotační program Ministerstva kultury ČR 

pro provozovatele knihoven evidovaných dle zákona č. 

257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 

veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále pro občanská 

sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zájmová sdružení právnických osob 

dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a 

informační činnost či jejich podpora s výjimkou příspěvkových 

organizací MK ČR. 



Tematické okruhy 

4. – 6. září 2012 36. seminář Knihovnické komise při AMG ČR - Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 

Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců 

 

Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany 

se zdravotním postižením 

 

Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost 

 

Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí 



Ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 

4. – 6. září 2012 36. seminář Knihovnické komise při AMG ČR - Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 

Restaurování historických a vzácných knihovních fondů, prevence 
plísní a ochrana před nepříznivými vlivy prostředí  - dotace lze žádat na: 

 

 - provedení odborného restaurátorského průzkumu historických 

a vzácných knihovních fondů, zjištění stavu a rozsahu poškození 

včetně dokumentace a návrhy na restaurátorské a konzervační zásahy, 

- restaurování historických a vzácných knihovních fondů na základě 

provedených průzkumů, 

- vyhodnocení mikrobiologických stěrů, zjištění četnosti výskytu spór 

plísní a jejich identifikaci, dezinfekci zmlžením, 

-  mechanickou očistu historických a vzácných knihovních fondů, 

o měření mikroklimatických podmínek ve skladištích, nákup měřících 

a záznamových přístrojů pro měření a evidenci parametrů  mikroklimatu. 



http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm 

 Dotace se poskytuje maximálně do výše 50% 
rozpočtovaných nákladů na celý projekt. 

 Žádost o poskytnutí dotace 

 Přílohy: -  popis projektu obsahující cíl, 
charakteristiku, způsob provedení, přínos atd.            
- přiložit kopii nabídky restaurátorských prací a kopii 
povolení MK k restaurování, fotografie ilustrující 
stav objektu 

 Žádost podat do 10. 1. 2012 …. 

 

http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm


Knihovna 21. století – ochrana knihovních fondů před nepříznivými vlivy 
prostředí  2012  

 

 Biskupství brněnské -  Ochrana souboru prvotisků a tisků 16. stol. brněnského alumnátu  75 000 (23 000) 
 

 Krajská knihovna Karlovy Vary  - Restaurování fondu balneologické knihovny  30 000 (12 000) 
 

 Muzeum Vysočiny Třebíč - Restaurování vybraných svazků ze sbírkového fondu Knihy Muzea Vysočiny 
Třebíč 32 000 (24 000) 
 

 Ústav zemědělské ekonomiky a informací - Restaurování historických a vzácných knihovních fondů ZPK - ÚZEI          
240 000 (43 000) 
 

 Česká provincie řádu sv. Augustina Restaurování vybraných titulů a čištění fondu historické knihovny kláštera sv. 
Tomáše na Malé Straně  140 000 (53 000) 
 

 Vědecká knihovna v Olomouci -  Restaurování starých tisků z fondu Vědecké knihovny v Olomouci 50 000 (33 000) 
 

 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje - Ochrana historických fondů ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského 
kraje  50 000 (25 000) 
 

 Univerzita Karlova, filozofická fakulta - Restaurování historického knihovního fondu slovanské filologie Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze  61 000 (21 000) 
 

 Provincie kapucínů v ČR - Restaurování starého tisku sign. SPr10638 z fondu Kapucínské provinční knihovny  22 000 
(22 000) 
 

 Národní lékařská knihovna - Restaurace vzácných tisků Národní lékařské knihovny 37 000 (28 000) 
 

 Královská kanonie premonstrátů na Strahově  - Restaurování vazeb historických atlasů ze sbírek Strahovské knihovny - 
II. Etapa  36 000 (16 000) 



Martin von Cochem 
Weliký Žiwot Pána a Spasytele Nasseho Krysta 
Gežjsse, …. 
Wytisstěný w Praze, Léta 1746. 
 

Jedná se o starý tisk v 
dobové celousňové 
vazbě. Vazba s 
dřevěnými deskami. 

 

Objekt si bude vyžadovat 
komplexní 
restaurátorský zákrok. 



SACRORUM BIBLIORUM VULGATAE EDITIONIS 
CONCORDANTIAE, HUGONIS CARDINALIS, 
ORDINIS PRAEDICATORUM  
Wien : Matinum Endterum, Bibliopolam, 1700 

Jedná se o starý tisk v 
původní barokní 
celousňové vazbě. Vazba s 
dřevěnými deskami 
utrpěla největší rozsah 
poškození. Dřevěné desky 
v minulosti napadené 
červotočem jsou ve své 
hmotě oslabeny a 
neopatrným zacházením s 
knihou došlo i k poškození 
předních hran desek a 
jejich rohů. 

Poškození bloku bude 
možné řešit 
restaurováním tzv. „in 
situ“. V případě knižní 
vazby bude muset dojit k 
petrifikaci dřevěných 
desek, co si bude 
vyžadovat oddělení vazby 
od knižního bloku a 
následné rozebrání vazby 
samotné. 



Stránský, Pavel  
RESPVBLIKA BOJEMA : Descripta, recognita, et ucta. 

 Leyden 1743  

Jedná se o starý tisk v 
původní barokní 
celousňové vazbě. Knižní 
blok vyšitý na tři pravé 
jednoduché vazy. Vazba 
s lepenkovými deskami. 

Poškození knižní vazby i 
samotného bloku bude 
možné řešit 
restaurováním tzv. „in 
situ“. 



KIRCHNER, Paul Christian 
Jüdisches Ceremoniel, oder Beschreibung 
dererjenigen Gebräuche 
Nürnberg, 1724 

Jedná se o starý tisk v 
původní celousňové 
vazbě. Knižní blok vyšitý 
na čtyři pravé 
jednoduché vazy. Vazba 
s lepenkovými deskami. 

Poškození knižní vazby i 
samotného bloku bude 
možné řešit 
restaurováním tzv. „in 
situ“. 

 



TOMÁŠ AKVINSKÝ, svatý, 1225-1274 
Tractatus Theologico-Dogmaticus de Sacramentis 
Novae Legis  
Olomucii, 1755 

Jedná se o starý tisk 
vázaný do jednoduché 
celopapírové vazby s 
lepenkovými deskami. 
Knižní blok vyšit na tři 
pravé jednoduché vazy. 

Poškození knižní vazby i 
bloku bude možné řešit 
restaurováním tzv. „in 
situ“. 



ŽÁDOST  o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven MK v rámci výběrového 
dotačního řízení Knihovna 21. století pro rok 2008 

 

 
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Zámek 1, 674 01  Třebíč 
 
Právní forma: příspěvková organizace 
Jméno statutárního zástupce: Jaroslav Martínek, Ing., ředitel 
 
Tel/fax: +420 568 840 518              E-mail: muzeum@zamek-trebic.cz 
IČO: 00091766                                    DIČ: CZ00091766 
Bankovní spojení: (číslo účtu/kód banky) 2236-711/0100 
 Okres: Třebíč                                   Kraj: Vysočina 
NUTS (kód okresu):CZ0634         NUTS (kód kraje): CZ063 
 
Evidenční číslo knihovny:  4256/2002 
Adresa finančního úřadu:  
Finanční úřad v Třebíči, Žerotínovo nám. 1, 674 01  Třebíč 
 
Název Vašeho projektu:  Ochrana historického knižního fondu Muzea Vysočiny Třebíč  
Číslo tematického okruhu:  4 -  Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí 
Termín a místo  realizace:  1.5. 2008 – 31.12. 2008, Muzeum Vysočiny Třebíč 
Požadovaná výše dotace: 125.000,- Kč. 
Osoba odpovídající za projekt: PhDr. Božena Kabelíková 

 



Rozpočet projektu , všechny ceny uvádějte v Kč  včetně DPH 

Požadavek na dotaci Vlastní prostředky (finanční spoluúčast) 
Náklady projektu celkem 
Celkové náklady projektu (Kč): 
    
Vyjádřete v procentech poměr mezi požadovanou dotací a náklady hrazenými z ostatních  
50 %   125.000,- 
50 %   125.000,- 
100%  250.000,- 
 
Neinvestiční náklady projektu: 
Položka: Požadavek na dotaci Vlastní prostředky Neinvestiční náklady projektu celkem 
1) materiálové nákupy  125.000,- Kč 125.000,- Kč 250.000,- Kč 
    
2) služby    
3) ostatní osobní náklady (OON)    
4) ostatní    
Celkem neinvestiční náklady: 125.000,- Kč 125.000,- Kč 250.000,- Kč 
 
Další zdroje krytí projektu:  

 
 
 



Ochranné obaly s čárovými kódy 

Fond starých tisků 
Muzea Vysočiny Třebíč 
čítá 1970 svazků 

 



Božena Kabelíková 
Muzeum Vysočiny Třebíč 
b.kabelikova@zamek-trebic.cz 
 

Děkuji za pozornost. 

 


