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Zřizovatel Jihočeský kraj

– Jihočeské muzeum                 
v Českých Budějovicích 

– Regionální muzeum                  
v Českém Krumlově

– Alšova jihočeská galerie 
Hluboká nad Vltavou

– Muzeum Jindřichohradecka 
v Jindřichově Hradci

– Prácheňské muzeum v Písku
– Prachatické muzeum
– Muzeum středního Pootaví

Strakonice



Zřizovatel obec nebo město

– Blatná

– Dačice

– Milevsko

– Vodňany

– Týn nad Vltavou



Zřizovatel Ministerstvo kultury

– Husitské muzeum Tábor 
• s pobočkou Blatské muzeum v 

Soběslavi



Spolupracující instituce

• Státní oblastní archiv Třeboň a 
jednotlivé Státní okresní archivy

• Jihočeská vědecká knihovna

• Národní památkový ústav, 
pracoviště Č. Budějovice



PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
JIHOČESKÉ SEKCE

• Červen 2009 – Jindřichův 
Hradec, Muzeum 
Jindřichohradecka

• Červen 2010 – České
Budějovice, Jihočeské muzeum



Aktuální otázky 2010

• Problematika uplatňování
autorského zákona v praxi

používání digitálních 
fotoaparátů, pořizování skenů
– např. knihovna Jihočeského 
muzea používá žádost             
o používání vl. repro zařízení
(jako v archivech)



Aktuální otázky 2010

2.   Digitalizace a zpřístupňování
digitalizovaných materiálů

• Jihočeský kraj rozeslal dotazník 
ohledně možnosti spolupráce    
s připravovaným krajským 
centrem digitalizace 
dokumentů a sbírek



Aktuální otázky 2010

3. Péče o knihy, ukládání, 
uchování

• Jihočeské muzeum                     
v Č. Budějovicích  plánuje  
uspořádání jednodenního 
semináře v Jihočeském muzeu



Aktuální otázky 2010

4. Aktualizace adresáře 
knihovníků muzeí a galerií

upozornění na přístup na 
stránky http://knihovna.upm.cz



Aktuální otázky 2010

4. Problematika využívání
knihovní badatelny jako 
badatelny pro všechny sbírky      
a odborné pracovníky muzea



JIHOČESKÉ MUZEUM 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Knihovna připravila v roce 2009:
• workshop o péči, konzervování

a restaurování starých fotografií, 
skleněných desek 

• křest knihy V. Šindeláře Jihočeský 
zločin v časech staré monarchie 

• křest knihy T. Sternecka Mezi měšťany 
a šlechtou 

• výstavu o Historickém klubu při 
Jihočeském muzeu 

• 13 vstupů pro pořad Vltavín a Literární
matiné - Český rozhlas  

• bylo předáno ocenění za podporu 
česko – filipínských kulturních vztahů
(v knihovně je uložena pozůstalost 
filipinisty F. Blumentritta)



JIHOČESKÉ MUZEUM 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Knihovna v roce 2010 připravila:
• doplnění výstavy Taková byla... drsná

a krásná Šumava Karla Klostermanna
• Výroční zprávu Jihočeského muzea 

v Českých Budějovicích
• ve spolupráci se SOkA České

Budějovice:
publikaci Doteky minulosti. Výběr 
z historických dokumentů k dějinám 
města České Budějovice                
výstavu k výročí založení Českých 
Budějovic 

• připravila 13 vstupů pro pořad Vltavín 
a Literární matiné - Český rozhlas 

• akvizice pozůstalosti jihočeského 
historika Jaroslava Kubáka



JIHOČESKÉ MUZEUM 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Knihovna připravuje:
• Stěhování – knihovna v tuto chvíli má

zajištěny náhradní prostory, kde by 
měla být v provozu po dobu 
rekonstrukce aj. – touto cestou 
děkujeme ještě jednou všem 
osloveným kolegiálním knihovnám za 
doporučení!

• připravujeme Rejstřík Jihočeského 
sborníku historického

• na www muzea připravujeme 
zveřejnění seznamu periodik 
v knihovně JčM

• provádíme revizi všech osobních 
zápůjček pracovníků muzea 



PRACHATICKÉ MUZEUM

• KNIHOVNA
• Stav knihovního fondu k 31. prosinci 

2009 činil 6375 přírůstkových čísel, v 
tomto roce zapsáno 141 nových 
přírůstkových čísel, knihovna 
odebírala 12 titulů odborných 
časopisů a 1 titul regionálního deníku 
a 1 regionální týdeník 

• Registrováno bylo 20 čtenářů, 
výpůjčky činily celkem 79 titulů

• Náklady na pořízení knihovního fondu 
12 622,- Kč, knihovna získala řadu titulů
výměnou za sborník Prachatického 
muzea Zlatá stezka

• Internet je stále k dispozici pro 
návštěvníky, badatele a veřejnost



MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
STRAKONICE

• Na jaře letošního roku byly předány 
zrekonstruované prostory muzea 

• Do těchto prostor jsme jako první
stěhovali knihovnu - konečně jsme pro 
knihy získali důstojné místo 

• Při stěhování probíhala revize, která
bude dokončena do konce roku 

• Muzejní knihovna (knihovnice) se 
zapojila do přednáškové činnosti 
muzea

• „Chodím dělat přednášky do místních 
dvou domovů důchodců. Je to moc 
fajn, oni se na mě vždycky těší, je to 
pro ně takové příjemné vytržení ze 
stereotypu.“



MILEVSKÉ MUZEUM

• Nejvýznamnější přírůstek do muzejní
knihovny soubor 28 starých tisků a 4 
historické mapy – zakoupeno ze soukromé
sbírky

• V loňském roce se nám podařilo získat 
grant na zrestaurování „Bible Pavla 
Severýna z Kapí Hory – vydání z roku 
1529“, z letošního grantu probíhá
restaurování misálu z r. 1728 

• Do muzejní studovny přibylo několik 
studentských prací, zpracovaných na 
základě návštěv v badatelně muzea 
vesměs s regionální tematikou

• „Panství milevského kláštera do roku 1420“, „Milevský 
klášter a jeho vliv na cestovní ruch“ ,  „Milevský 
masopust“, „Návštěva Milevského muzea“, 
„Premonstráti v Milevsku“, „Bazilika sv. Jiří na Pražském 
hradě a bazilika Navštívení Panny Marie v Milevsku“, 
„Historická zahrada Milevsko“, „Drobné památky         
a kulturní krajina Milevska a okolí“



Z AKCÍ V MILEVSKU



MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA

• Dokončena revize odborné knihovny
• Od února 2009 pracovala badatelna

v nových prostorách - průměrný počet 
návštěv 212 (2003-07), v roce 2009 453 
návštěv, návštěvnost se v nových 
podmínkách zvedla o více než 100 %

• Počet vstupů do on-line katalogu 
knihovny - 701 (2009),  609 (leden-srpen 
2010)

• V roce 2010 získán grant na digitalizaci 
dalších regionálních periodik 

• V rámci rekonstrukce hlavní budovy 
muzea příprava nové expozice 
Landfrasova tiskárna

• Nové možnosti práce s veřejností –
exkurze, výukové hodiny



Z AKCÍ V JINDŘICHOVĚ HRADCI

• Vizualizace nové expozice Landfrasova tiskárna

• Příprava projektu EU 1. ZŠ v J. Hradci



Z AKCÍ V JINDŘICHOVĚ HRADCI

• Z  exkurze Ústavu informačních studií a knihovnictví při FFUK Praha



Nashledanou příště…


