Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2006

Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace
Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál
Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558
E-mail: muzeumbruntal@seznam.cz
Kraj: Moravskoslezský
URL: www.bruntal-zamek.cz
Zřizovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
IČO: 00095354
Vedoucí organizace: Mgr. Hana Garncarzová, ředitelka
Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál
Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558
E-mail: muzeumbruntal@seznam.cz
Pobočky:

Hrad Sovinec, 793 51 autopošta Břidličná
Telefon, fax: 554 295 113
E-mail: hrad.sovinec@worldonline.cz
Kosárna Karlovice, 792 23 Karlovice ve Slezsku č.p. 146
Telefon, fax: 554 744 077

Počet m2 vlastní výstavní plochy: 3 417 m2
Počet expozic: 18
Počet uspořádaných výstav:12
Návštěvníci expozic a výstav celkem: 101 556
Počet badatelů: 55
Sbírkové fondy:
muzejní sbírky: 19 131 přírůstkové číslo
42 561 kus
22 234 evidenční čísla v Centrální evidenci sbírek MK ČR
památkový fond (mobiliář zámku Bruntál, svozy): 1 730 evidenčních čísel
zámecká knihovna Bruntál – fond Bruntál, fond Sovinec: 33 500 svazků
Počet knihovních jednotek: 11 529
Počet objektů prohlášených za nemovitou kulturní památku: 3
(NKP zámek Bruntál, hrad Sovinec, kosárna Karlovice)
Plocha v těchto objektech přístupná veřejnosti: 4 572, 7 m2
Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 34,23

Přehled činnosti v oblasti muzejní, péče o movité kulturní památky
a kulturně osvětové za rok 2006
Činnost muzejního útvaru byla v roce 2006 obdobně jako v předchozích letech zaměřena na
dokumentaci společenského a přírodního vývoje okresu Bruntál formou originálních
hmotných předmětů a jejich uchování pro budoucí generace. Těžiště práce útvaru spočívalo
především ve tvorbě sbírek, v práci se sbírkami a v jejich prezentaci (expozice, výstavy,
katalogy, odborné studie, kulturní pořady, přednášky). Významnou součástí výkonů
pracovníků muzejního útvaru je i obsahové naplnění památkových objektů – kulturních
památek - ve správě muzea, tj. NKP zámku Bruntál, hradu Sovince a kosárny v Karlovicích
(expozice, průvodcovské texty...).
V souladu se zněním zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých dalších zákonů, je sbírkový fond muzea zapsán do Centrální evidence sbírek MK
ČR. Pravidelně byly zpracovávány podklady pro hlášení změn v zápisu v CES – celkově
bylo zpracováno 1 388 evidenčních záznamů.
Muzeum v Bruntále v roce 2006 důsledně naplňovalo akviziční politiku a nákupy, dary,
sběry a výsledky vlastní výzkumné činnosti opět významně rozšířilo své sbírkové fondy.
Nové přírůstky byly řádně evidovány, čímž byla splněna příslušná ustanovení zákonů a
vyhlášek, která tuto problematiku upravují. Muzejní sbírkový fond byl tak v roce 2006
obohacen o 415 kusů (v roce 2005 -566) předmětů zapsaných pod 240 přírůstkovými čísly
(v roce 2005 -203). Vyřazeno bylo celkem 27 kusů předmětů. Muzejní sbírky čítaly na konci
roku 2006 celkem 42 561 kus zapsaných pod 19 131 přírůstkovým číslem a evidovaných v
Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR pod 22 234 evidenčními čísly. Je nutno
zdůraznit, že vedle muzejních sbírek spravuje muzeum i památkový (mobiliární) fond zámku
Bruntál včetně svozů o 1 730 evidenčních jednotkách a zámeckou knihovnu Bruntál (fond
Bruntál, fond Sovinec), která je rovněž kulturní památkou, o počtu cca 33 500 svazků knih,
na jejichž správě dílčím způsobem pracovníci muzejního útvaru participují. Muzeum tedy
pečuje celkem o 54 361 předmětů kulturní povahy (to je přibližně 77 791 kus).
V oblasti muzejní práce dle dikce zákona č. 122/2000 Sb. pokračovalo odborné zpracování
sbírek, oproti předchozím letům ve výrazně větším měřítku - do systematické evidence bylo
převedeno 2 330 sbírkových předmětů (v roce 2005 – 1 567).
V počítačové evidenci sbírek v programu DEMUS bylo v roce 2006 zaevidováno 2 370
sbírkových předmětů (v roce 2005 – 2 585). Výpočetní technikou byl i nadále evidován
knihovní fond muzea - v programu KP Win bylo zpracováno 145 svazků knih (v roce 2005
– 95). Nadále probíhala systematická digitalizace sbírkových fondů muzea – v roce 2006 bylo
digitalizováno 4 029 sbírkových předmětů (v roce 2005 - 1 026).
V roce 2006 proběhla řádná inventarizace 3 139 sbírkových předmětů zapsaných pod 1
864 evidenčními čísli muzejních sbírek. Vedle této byla provedena i mimořádná předávací
inventarizace fondu archeologie podsbírky jiné – společenskovědní. Byly konzervováno 147
předmětů, preparovány 3 předměty. Zapůjčeno bylo v roce 2006 491 muzejní sbírkový
předmět.
Památkovým fondům, kmenovému mobiliáři zámku Bruntál a svozům a zámecké
knihovně, byla věnována rovněž náležitá péče v souladu se zněním příslušných právních
norem. Byly zpracovávány nové evidenční listy, a to jak na kartách (60 ks), tak v programu
CastIS (15 ks), ve kterém byly zkontrolovány údaje u dalších 300 ks již dříve evidovaných
předmětů. Pokračovala revize památkového fondu. Předměty mobiliárního fondu byly
prezentovány jak v zámecké expozici zámku Bruntál, tak na jiných památkových objektech
(zámky Kunín a Kravaře) či na výstavách realizovaných po celé ČR. V roce 2006 bylo
z památkového fondu zapůjčeno 15 předmětů.

V roce 2006 pokračoval soupis knih zámecké knihovny Bruntál, deponovaných v sálech
zámecké expozice Bruntál; do konce roku 2006 bylo sepsáno 2 168 svazků knih (v roce 2005
– 1 346).
Pracovníci muzejního útvaru poskytli informace jak o sbírkových fondech tak
faktografické 55 badatelům (v roce 2005 – 76 badatelů).
V oblasti prezentační muzeum provozovalo celkem 18 expozic, z toho jednu zámeckou
interiérovou a 17 muzejních, které navštívilo celkem 68 652 návštěvníci (v roce 2005 - 68
518). Zámeckou interiérovou expozici zámku Bruntál shlédlo 16 374 osoby (v roce 2005 17 529), prohlídkovou trasou na hradě Sovinci prošlo 47 886 osob (v roce 2005 - 44 855).
Muzeum dále realizovalo 12 výstav (v roce 2005 - 10) s návštěvností 40 904 osoby (v roce
2005 - 40 060).
Muzeum pořádalo i další kulturní akce - na zámku v Bruntále zámecké velikonoce,
muzejní noc a zámecké vánoce (návštěvnost 4 232 osoby, v roce 2005 - 4 220), 33 přednášky,
které vyslechlo 886 posluchačů (v roce 2005 – 2 přednášky, 80 posluchačů), 26
komentovaných prohlídek muzejních expozic pro 511 účastníků či akce na Sovinci,
pořádané většinou cizími subjekty (26 979 návštěvníků, v roce 2005 – 24 515). Celkově
navštívilo Muzeum v Bruntále a jeho expozice, výstavy a kulturní akce (včetně přednášek a
komentovaných prohlídek) 76 877 osob (v roce 2005 - 76 207), z toho v Bruntále 27 570
osob (30 082), na Sovinci 47 886 osob (44 855) a v Karlovicích 1 421 osoba (1 270).
Sbírkový fond Muzea v Bruntále je prezentován odborné i laické veřejnosti formou
odborných katalogů – v roce 2006 muzeum vydalo rozsáhlý katalog betlémů a betlémových
figurek ze sbírek muzea. Dále vyšel další ročník muzejního sborníku, anglické verze brožur o
zámku Bruntál a hradu Sovinci a katalog k výstavě o čokoládě. Pracovníci muzea jsou rovněž
autory řady textů, ať již odborných studií, populárněvědných statí, propagačních a
informačních článků.
Pokračovaly rovněž práce na vědeckovýzkumných odborných a dokumentačních úkolech,
přičemž ve třech případech se muzeum zapojilo do řešení vědeckých výzkumů regionálně
širších, řešených vrcholovými vědeckými institucemi (Ostravská univerzita, Ústav soudobých
dějin Akademie věd České republiky, IPOS Praha).
V první třetině roku 2006 pokračovaly práce na pasportu sbírek muzeí
Moravskoslezského kraje, konkrétně na území bruntálského okresu, pro Krajský úřad
Moravskoslezského kraje. Pro krajský úřad byl v měsících březnu až květnu zpracováván
další původně neplánovaný časově náročný pracovní úkol - střednědobá koncepce
sbírkotvorné činnosti muzeí zřizovaných Moravskoslezským krajem.
Činnost muzea v oblasti muzejní a kulturně osvětové práce zabezpečoval v roce 2006 v
souladu s organizační strukturou muzea útvar muzejní, který pracoval v následujícím
personálním obsazení:
PhDr. Tomáš Niesner - statutární zástupce ředitele, vedoucí muzejního útvaru, historik,
správce zámecké expozice
Mgr. Květoslava Hergethová-Málková – správce podsbírky jiné – společenskovědní
s výjimkou fondu lesnictví
Ing. Iveta Svobodová - správce podsbírky jiné – přírodovědné a fondu lesnictví v podsbírce
jiná – společenskovědní, správce expozic v kosárně v Karlovicích
PhDr. Ľubica Mezerová – historik umění odborně spravující mobiliární fond zámku Bruntál
(úvazek 0,5)
Mgr. Igor Hornišer – správce archeologického fondu podsbírky jiné – společenskovědní (od
9.10.2006, úvazek 0,5)
Mgr. Viktor Čapka – dokumentátor, fotoarchivář

Vladimíra Kostrhounová – konzervátor
Kateřina Košnovská - Járková – kulturně-osvětový a propagační pracovník, správce
muzejních expozic
Jana Nováková – knihovnice (muzejní knihovna a tzv. Sovinecká knihovna)
Martina Holubová – průvodce – do 30.6.2006
Josef Cepek - průvodce, noční vrátný
Odborné práce byly zajištěny externě - fond historie umění zpracovával PhDr. Petr Vojtal.
Průvodcovské služby v objektu zámku Bruntál a kosárny v Karlovicích zabezpečovali: B.
Fialová, K. Hanulíková, L. Hlavienka, J. Kaňok, L. Kryštofová, K. Niesnerová, M.
Niesnerová, D. Paloušová, K. Polcarová, P. Petr, K. Razska, D. Svobodová, L. Svobodová, V.
Šujanová, O. Voříšková.

I.A. Muzejní útvar -muzejní a kulturně osvětová činnost

1. Sbírkotvorná a dokumentační činnost

Stav sbírkových fondů:
muzejní sbírky Bruntál:

22 234 evidenční čísla zapsaná v CES
19 131 přírůstkových čísel
42 561 kusů

1.1.Sbírkotvorná a dokumentační činnost
Muzeum v Bruntále v roce 2006 důsledně naplňovalo akviziční politiku a spolu s dary, sběry
a výsledky vlastní výzkumné činnosti opět významně rozšířilo své sbírkové fondy. Nové
přírůstky byly zapsány do evidence, čímž byla naplněna příslušná ustanovení zákonů
a vyhlášek, která tuto problematiku upravují.
1.1.1. Doplňování muzejních sbírkových fondů - akvizice
Do muzejního sbírkového fondu Muzea v Bruntále bylo v roce 2006 zapsáno
pod 240 přírůstkovými čísly 415 kusů sbírkových předmětů.
- dle způsobu nabytí:
nákup:
dar:
sběr:
zapsáno ze starších sběrů:
převod:

135 kusů
52 kusy
29 kusů
81 kus
118 kusů

- dle podsbírek:
podsbírka jiná – společenskovědní:
podsbírka jiná – přírodovědní

408 kusů
7 kusů

1.1.2. Vyřazování sbírek
V roce 2006 bylo vyřazeno 27 ks sbírkových předmětů, a to 1 plaketa a 26 ks skla

1.2. Evidence sbírek
1.2.0. Evidence muzejních sbírek v centrální evidenci sbírek
Veškeré muzejní sbírky Muzea v Bruntále jsou v souladu s § 17, odst. 2, odst 3 zákona č.
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, na
základě žádosti ze 6.5.2002 zapsány od 20.8.2002 v centrální evidenci sbírek MK ČR pod
evid. č. MBR/002-05-07/155002 a dělí se na dvě podsbírky: jinou - společenskovědní a jinou
-přírodovědní. V roce 2006 v CES celkem zapsáno 22 234 evidenční jednotky.
Hlášení změn do centrální evidence sbírek MK ČR podle článku V, odst .3, odst. 7 vyhlášky
č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb., k 20.2. (potvrzení MK ČR
z 28.2.2006), 20.5. (potvrzení MK ČR ze 23.6.2006), 20.8. (beze změn) a 20.11. (potvrzení
MK ČR z 8.1.2007).
Pro aktualizaci dat v CES (vyplnění příslušného formuláře a provedení změn v Cesíku) bylo
zpracováno 1 388 evidenčních záznamů
1.2.1 Evidence 1. stupně - chronologická
- v 1. stupni evidence zaevidovány nově získané předměty - viz 1.1.1.
1.2.2. Evidence 2. stupně - systematická
Do 2. stupně evidence převedeny celkem 2 330 kusů sbírkových předmětů, z toho
podsbírky jiné – společenskovědní:
573
5
podsbírky jiné – společenskovědní, fond lesnictví:
Svobodová
podsbírky jiné – přírodovědní:
1 752

Málková, Vojtal

Svobodová

1.2.3. Evidence výpočetní technikou
V roce 2006 pokračovala evidence muzejních sbírek v programu DEMUS, ve kterém byly
zaevidováno 2 370 sbírkových předmětů, z toho v
podsbírce jiné – společenskovědní:
613
podsbírce jiné – společenskovědní, fond lesnictví:
5
podsbírce jiné – přírodovědní :
1 752

Málková
Svobodová
Svobodová

1.2.4. Dokumentace správy a evidence sbírek
- Zpracování podkladů a odeslání předepsaných hlášení změn pro centrální evidenci sbírek –
viz 1.2.0.
- Průběžné vedení sbírkové evidence a ostatních dokladů ke sbírce, kontrola platnosti a
správnosti (vedení přírůstkových knih, řádné vyplnění smluv o zápůjčkách a jiném
pohybu sbírek včetně prodlužování smluv, evidence smluv o zápůjčkách a jiném
pohybu sbírkových předmětů)
- Zajištění předepsané fotodokumentace sbírek – celkem digitalizováno 4 029 sbírkových (viz
i 1.6.1.) – včetně souvisejících prací
- Příprava a vlastní jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost dne 15.6 2006 a
8.12.2006, vedení agendy
Čapka, Málková, Svobodová
1.2.5. Evidenční záznamy
- byly doplňovány evidenční čísla systematické evidence (tzv. inventární čísla) na sbírkové
předměty
- lepení dokumentačních fotografií předmětů na katalogizační karty
- do evidenčních záznamů sbírkových předmětů byly doplňovány odkazy na původní
evidenční čísla bývalého městského muzea v Bruntále
Málková, Svobodová

1.3. Inventarizace a revize muzejních sbírek
1.3.1. Inventarizace muzejních sbírek
Do 28.2.2006 byla realizována nápravná opatření, stanovená ředitelkou organizace po
inventarizaci sbírky Muzea v Bruntále, provedené 1.9.2005 – 15.12.2005.
Ve dnech 30.10. – 13.11.2006 proběhla mimořádná předávací inventarizace archeologických
SP podsbírky jiné – společenskovědní Sbírky Muzea v Bruntále
Ve dnech 3.10. – 12.12.2006 proběhla řádná inventarizace sbírky Muzea v Bruntále v souladu
s § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva kultury České republiky č. 275/2000 Sb., kterou se
provádí zákon č.122/2000 Sb., kterou bylo zinventarizováno 1 864 evidenčních čísel
(cca 3139 kusů)

1.4. Restaurátorské práce, konzervace a preparace
V roce 2006 bylo celkem zrestaurováno a preparováno 150 předmětů
1.4.1. Restaurování sbírek
Zpracována žádost na restaurování pohřebního příkrovu z programu ISO MK ČR
Málková

1.4.2. Konzervace sbírek
Konzervátorkou muzea bylo celkem konzervováno 147 sbírkových předmětů, k nimž byla
zároveň pořízena fotodokumentace digitální formou a písemný záznam na konzervačních
kartách o provedených úkonech a použitých materiálech.
Konzervovány byly sbírkové předměty pro výstavy realizované v roce 2006 a předměty
z nových akvizic. V menším měřítku byly konzervovány předměty z depozitářů, především
v minulosti izolované pro značné napadení činným červotočem.
Větší počet předmětů byl náročný na provedení - velké rozměry, značná míra poškození –
např. medomet, pračka, dva ruční mandly, kočárek dětský dřevěný, sáňky pro batole,
pohřební máry a svícny,obraz – olej na dřevě, dva oleje na plátně, polychromovaná plastika
atd.
Další činnost:
- Konzervátorská dokumentace - průběžné vypisování konzervačních karet, zajištění
dodavatele programu pro konzervátorskou dokumentaci.
- Focení prováděné konzervace – před, v průběhu a po konzervaci – ukládání fotografií do PC
a jejich popisování. Foto v PC = 2006 : 1,16 GB, 104 složek s 1 194 soubory (fotografie).
- Generální úklid zámecké expozice – instruktáž M. Holubové, lepení úlomků - nábytek,
rámy.
- Renovace suchých vazeb v zámecké expozici = 18 kytic, vytvoření nové velké vazby do
zámecké ložnice (do zrestaurované žardiniéry ).
- Aranžování jarní kytice do kaple pro K. Košnovskou.
- Návštěva prof. J. Neugebauerové z VŠZ v Lednici - dohodnutí spolupráce na květinové
výzdobě zámecké expozice s paní ředitelkou.
- Se správci sbírek průběžné prohlídky, focení a nakupování ve starožitnostech, bazarech a
Seliku nových přírůstků do sbírkových fondů.
- Průběžné kontroly depozitářů a instalací – stav sbírkových předmětů, depozitární režim
(mimo Sovinec).
- Napsání restaurátorské zprávy a výběr fotodokumentace k portrétům Glatzelů pro článek do
Sborníku muzea v Bruntále.
- Zajištění výroby napínacích rámků a obrazových rámů pro portréty Glatzelů.
- Zajištění restaurátora na symfonion, převzetí hotového přístroje - instruktáž k jeho zapínání,
prohlídka hracích hodin a konzultace postupu jejich konzervace.
- Zajištění objednávek konzervačních prostředků, přípravků, chemikálií a materiálů – uložení
a popsání došlých objednaných položek.
- Namíchání laků – Paraloid, Veropal, Damara - různé ředění.
- Průběžné nakupování potřeb pro konzervátorskou dílnu - Praha, Ostrava, Opava, Bruntál –
Stores, Fides, Entner atd.
Kostrhounová
Externí konzervace - zajištění včetně administrativních prací (Raiskupová, Holan)
Málková
1.4.3. Preparace sbírek
V roce 2006 externě preparovány 3 kusy sbírkových předmětů, opraven 1 kus
Pustějovský

1.4.4. Desinfekce sbírek
V roce 2006 pouze běžná profylaktická péče
1.4.5.Kontroly stavu sbírek včetně opatření, depozitární režimy
Prováděna pravidelná kontrola stavu sbírek v depozitářích, v expozicích a na výstavách
včetně měření teploty a vlhkosti, větrání a úklidu, výběr a předávání předmětů ke konzervaci.
Vybavení depozitářů černými roletami
Málková, Svobodová, Kostrhounová

1.5. Jiná práce se sbírkami
1.5.1. Přehledy, soupisy sbírek
Pasport sbírek muzeí v Moravskoslezském kraji
- práce v krajské komisi pro revizi pasportů a následnou analýzu sbírkových fondů muzeí
v Moravskoslezském kraji – pokračování prací zahájených 22.9.2005 (Ostrava), práce
v roce 2006: 23.1. – 21.3., 5.6., 6.11., 21.11., schůzky v Ostravě 24.1., 20.2., 21.3.
Niesner
- zpracování podkladů pro NAD – spolupráce se ZA Opava - SOkA Bruntál
Málková
1.5.2. Badatelské služby - práce se sbírkami
V souladu s platnými předpisy poskytnuty badatelské služby ve vztahu ke sbírkovým
předmětům celkem 8 badatelům:
- podsbírka jiná – společenskovědní: 7 badatelů
Málková
- podsbírka jiná – přírodovědní:
1 badatel
Svobodová
(Celkový počet badatelů v muzeu: 55 - viz i 1.6.2., 3.6.4., I.B.1.8.)
1.5.3. Zápůjčky sbírek
Muzeum v Bruntále zapůjčilo v roce 2006 právnickým a fyzickým osobám celkem 491
muzejní sbírkový předmět
Muzeum v Bruntále si v roce 2006 pro svoje výstavy a expozice vypůjčilo 473 předměty.
1.5.4. Uložení sbírek, lokační seznamy
- aktualizace lokačních seznamů v počítači i přírůstkové knize
- ukládání sbírek po akvizici a odborném zpracování
- předávání sbírkových předmětů z depozitářů na konzervaci, fotografování, k odbornému
zpracování (pohyb asi 1 865 ks předmětů za rok uvnitř muzea)
- vydávání sbírek na výstavy a expozice a jejich zpětné ukládání
Málková, Svobodová

1.6. Práce s předměty v jiné evidenci
1.6.1. Pracoviště sbírkové fotodokumentace a fotoarchiv
Systematická digitalizace sbírkových fondů muzea, o které bylo rozhodnuto v roce 2004, je
systematicky prováděna od roku 2005. V roce 2006 byly získány prostředky z programu ISO
na další vybavení fotopracoviště dokumentátora.
V souladu s plánem činnosti muzejního útvaru Muzea v Bruntále byly průběžně
digitalizovány sbírky organizace zapsané v CES. Přednostně byly fotografovány sbírkové
předměty, které byly zapůjčovány na výstavy a k badatelským účelům, a nové akvizice. Počet
předmětů zdokumentovaných do konce roku 2006: 4 029 sbírkových předmětů.
Dále průběžně fotodokumentovány kulturní a společenské události, které proběhly v
prostorách Muzea v Bruntále. Vzniklý obrazový materiál byl předán pracovišti KOPP k
dalšímu zpracování.
Současně probíhala fotodokumentace hradu Sovince za účelem přípravy obrazového
materiálu pro plánovanou publikaci.
Čapka
1.6.2. Knihovna
Počet knihovních jednotek: 11 529
Zpracováno celkem 240 nových přírůstků, z toho:
96 sv. knih
11 sv. ročníků novin a časopisů
4 rukopisné práce
Výpůjčky

388 absenčních
85 prezenčních

Výpůjčky MVS

73 pro muzejní knihovnu
15 z muzejní knihovny

Fotokopie pro uživatele

901 ks

Zpracování knihovního fondu v KP Win

145 sv.

Čtenáři

26 zaměstnanci
39 ostatní
Badatelé (faktografické informace)
27
(Celkový počet badatelů v muzeu: 55 - viz i 1.5.2., 3.6.4., I.B.1.8.)

Další práce: - likvidace vrácených knih
- vypracování rešerší z novinových článků (historie I.ZŠ, knihovny, ZUŠ)
- vypracování nabídky knih z produkce muzea + její rozeslání el.poštou
- opravy poškozených obalů a signatur
- rozeslání povinných výtisků a exemplářů výměnou
- vypracování podkladů pro zprávu na semináři
Nováková
2. Vědeckovýzkumná a odborná činnost

Odborní pracovníci muzea byli i v roce 2006 zapojeni do vědeckých výzkumů regionálně
širších (Slezsko, Morava), řešených vrcholovými vědeckými institucemi (Ostravská
univerzita, Ústav soudobých dějin Akademie věd České republiky) či celostátními pracovišti
(IPOS Praha) – řešeny byly celkem 4 výzkumné úkoly.
Vedle těchto řešili pracovníci útvaru další výzkumné a odborné úkoly institucionálního
charakteru.

2.1. Výzkumné úkoly
2.1.1. Vývoj živnostenské otázky v rakouském Slezsku v letech 1859 - 1914
Úkol řešený v rámci doktorandského studia na Ostravské univerzitě v letech 2002 2006. V roce 2006 pokračováno v základní heuristice.
Málková
2.1.2. Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace.
Úkol řešený Centrem orální historie Ústavu soudobých dějin Akademie věd České
republiky v letech 2002 – 2005.
a) Politické elity a disent – dokončení studie o katolickém disentu, úpravy (viz 3.2.1.)
b) Biografická vyprávění příslušníků dělnické profese a inteligence - etapa 2006 –
přípravná fáze (metodologie)
Niesner
2.1.3. Místopis českého amatérského divadla
Výzkumný úkol zpracovávaný útvarem pro neprofesionální umění a dětské estetické
aktivity ARTAMA Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu v Praze.
Vývoj ochotnických divadel na území okresu Bruntál – v roce 2006 zpracováván
přehled historie amatérských divadel v rámci bývalého politického okresu Bruntál do
roku 1949 na základě předchozího archivního výzkumu.
Cepek

2.1.4. Historický a stavební vývoj zámku Bruntál s důrazem na vývoj a osudy zámeckého
inventáře
V roce 2006 další průzkum archivů NPÚ – fotodokumentace, restaurátorské zprávy,
projektová dokumentace, záznamy a zápisy
Mezerová
2.2. Další odborná a dokumentační činnost
2.2.1. Střednědobá koncepce sbírkotvorné činnosti muzeí zřizovaných Moravskoslezským
krajem – zpracováváno 21.3. – 5.5., pracovní schůzky v Ostravě 21.3., 6.4., 19.4., 3.5.
Niesner
2.2.2. Odborné zpracování herbáře
Studium a zpracování herbáře vč. označení a lokačních seznamů
Svobodová

2.2.3. Příprava muzejních expozic

a) Kosárna Karlovice – doplnění expozice o další exponáty, obnova Tammových grafik
včetně popisek, skenování a rámování obrázků, aktualizace doprovodných textů a sylabů
Svobodová
- příprava realizace 2. etapy expozice bydlení (přízemí, 1.poschodí, sklepy); po vystěhování
nájemce úvahy o změně koncepce
Mezerová
b) Expozice Příroda Bruntálska: - v listopadu zjištěna plíseň - zajištěno určení plísně v MZLU
v Brně, zabezpečeno plynování proti plísni a oprava plísní poškozených derm. preparátů,
zpracován harmonogram obnovy a reinstalace expozice v průběhu roku 2007
Svobodová
2.2.4. Příprava výstav
a) Příprava výstavy „Z nových muzejních sbírek“
Málková, Svobodová
b) Příprava výstavy „Sladký život čokolády“ -: studium a zpracování literatury, shromáždění
ikonografického materiálu, zapůjčení exponátů
Svobodová
Výroba otisků z forem na čokoládu - imitace čokolád
Kostrhounová
c) Příprava výstavy k 100. výročí muzea v roce 2007 – pracovní schůzky 22.3., 4.4., 6.6.,
16.6., 23.6., 27.6., 3.10., 4.10., 25.10., 7.11., 20.11.- projednání základní koncepce,
doprovodných výstav a dalších akcí, propagačního materiálu, předběžný výběr exponátů
(zejména s ohledem na nutnost konzervace), jednání s panem Pustějovským o
zdokumentování preparace
Cepek , Čapka, Hornišer, Kostrhounová, Košnovská-Járková,
Málková, Mezerová, Niesner, Nováková, Svobodová
d) Příprava výstavy o restaurování a konzervování – původně plánována na rok 2008, pak
2007, nakonec 2008:
konzervování předmětů v muzeu: zpracování základní koncepce, výběr exponátů dle
fotodokumentace a předběžné vytipování použitelných předmětů přímo v depozitářích.
Kostrhounová
Restaurování – studium restaurátorských zpráv, předběžný výběr exponátů, vytvoření
koncepce výstavy o restaurování v Muzeu v Bruntále
Mezerová, Hornišer, Svobodová
2.2.5. Zpracovávání odborných katalogů sbírek
a) zpracování katalogu betlémů a betlémových figurek
Málková,
b) zpracování katalogu o čokoládě k výstavě: „Sladký život čokolády“
Svobodová

2.2.6. Nepublikované odborné texty
Cepek, Josef - Niesner, Tomáš : Přehled společensko-politického a hospodářského vývoje
v okrese Bruntál ve 20. století s přihlédnutím k vývoji v Ostravě-město od roku 1945. Text
pro Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha v rámci projektu TERA – územní
aspekty rozvoje podnikání v odlehlých venkovských oblastech Evropy – okres Bruntál.
Zpracováno 6.12 – 20.12 2006, 66 normostran, nepublikováno.

2.2.7. Další odborná činnost, odborné posudky
a) Vedení a konzultovaní odborných prací studentů
Mezerová
b) posudek na studii R. Dlouhého: Vztahy mezi Čechy a Němci 1918 – 1939
Niesner
c) vytištění nových průvodců přírodovědnou expozicí včetně návrhu a vytištění nové obálky
Svobodová
d) ŘNR v roce 1938 – dokumenty pro soudní řízení
Niesner
e) expozice města Bruntálu – spolupráce při výběru exponátů, jejich zapůjčení, texty k etapě
pánů z Vrbna a ŘNR, popisky
Málková, Niesner
f) přehled společensko-politického a hospodářského vývoje v okrese Bruntál ve 20. století
s přihlédnutím k vývoji v Ostravě-město od roku 1945 – podklady pro přednášku 11.4. (viz
3.6.1.) a studii (prosinec – viz 2.2.6.) pro Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha
v rámci projektu TERA – územní aspekty rozvoje podnikání v odlehlých venkovských
oblastech Evropy – okres Bruntál
Cepek, Niesner
g) muzeum a kronikářství – podklady pro Místní kulturu
Cepek, Niesner
h) spolupráce s MěÚ Krnov - vytvoření muzejní instituce v areálu KP Karnola - koncepce
využití, vyhodnocení možností areálu, příprava podrobných podkladů
Mezerová
ch) úzká odborná spolupráce při přípravě obnovy NKP zámku Bruntál s ing.arch
Šťovíčkovou, z ústředního pracoviště NPÚ
Mezerová
i) – úprava, doplnění a zabezpečení překladů průvodcovských textů expozic v Karlovicích a
expozice řemesla do jazyka polského,německého a anglického
Málková, Svobodová Niesner
j) řádná správa objektu kosárny v Karlovicích, zpracování směrnic pro instalovaný objekt,
zavedení knihy přání a stížností, docházkové knihy, kontroly, zabezpečení provozu a úklidu,
propagace
Svobodová
k) příprava přednášek – viz 3.6.1.
2.2.8. Ostatní:
- Práce v redakční radě Věstníku Asociace muzeí a galerií ČR
- Odborné působení v komisi regenerace MPZ Bruntál
- Odborné působení v institucionální památkové radě NPÚ-ú.o.p. Olomouc
- Práce v poradním sboru pro sbírkotvornou činnost muzea v Šumperku

Garncarzová
Mezerová
Niesner
Niesner

3. Prezentační činnost a služby veřejnosti
3.1. Ediční činnost
Málková, Květoslava: Betlémové figurky a betlémy ze sbírek Muzea v Bruntále. Bruntál
2006, 146 s.

Sborník bruntálského muzea 2006. Připravili V. Čapka, T. Niesner, P. Vojtal. Bruntál 2006,
108 s.
Castle Bruntal. Text: Tomáš Niesner. Bruntál 2006, 16 s.
The Sovinec Castle. Text: Tomáš Niesner. Bruntál 2006, 16 s.
Svobodová, Iveta: Sladký život čokolády. Katalog k výstavě. Interní tisk. Bruntál 2006, 47 s.
3.2. Publikační činnost
3.2.1. Odborné texty
Cepek, Josef: Návrhy na změnu německých názvů některých obcí v někdejším politickém
okrese Bruntál. In: Sborník bruntálského muzea 2006, s.100 – 102.
Cepek, Josef - Niesner, Tomáš: Náměstí Jana Žižky a Zámecké náměstí. Mapy bruntálských
náměstí (1). Bruntál 2006, s. 2 - 3.
Čapka, Viktor: Jaroslav Němec (*12. 4. 1906 - † 2. 10. 2004). In: Sborník bruntálského
muzea 2006, s.103 – 106.
Hergethová, Květoslava – Kostrhounová ,Vladimíra – Vojtal, Petr: Vlastníci svobodného
dvora v Razové na portrétech ve sbírkách Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského
muzea 2006, s. 3 – 14.
Hornišer, Igor: Politický okres Bruntál v letech okupace. In: Sborník bruntálského muzea
2006, s. 89 – 95.
Niesner, Tomáš: Panství Bruntál ve druhé polovině 18. století za působení Maxmiliána
Xavera z Riedheimu . In: Sborník bruntálského muzea 2006, s. 52 – 58.
Niesner, Tomáš: Pohled na problematiku katolického disentu na Moravě. In: Mocní? A
bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie
životopisných interview. Praha 2006, s. 59 – 104.
Svobodová, Iveta: Dokumenty k vysazení kamzíků v Jeseníkách v bruntálských muzejních
sbírkách. In: Sborník bruntálského muzea 2006, s. 15 – 29.
3.2.2. Propagační a ostatní články
Cepek, Josef: Pozdní vzpomínka na Karla Adámka. Náš domov, 20,12,2006, s. 16.
Cepek, Josef: Úplný konec úspěšné bruntálské firmy na zpracování lnu. Náš domov
viz i 3.7. Propagace

3.3. Expozice
Muzeum v Bruntále provozovalo v roce 2005 celkem 18 expozic, z toho jednu zámeckou
interiérovou a 17 muzejních, které navštívilo celkem 68 652 návštěvníci:
Bruntál
- zámecká expozice
- 16 374 osoby
- 4 muzejní expozice
- 2 971 osoba
Sovinec
- 7 muzejních expozic
- 47 886 osob
Karlovice
- 6 muzejních expozic
- 1 421 osoba
Expozice řemesel dokončena K. Málkovovu a K. Košnovskou- Járkovou, expozice
v Karlovicích upravovány I. Svobodovou a K. Málkovovu, úpravy v zámecké expozici
realizovány V. Kostrhounovou a Ľ. Mezerovou, ostatní muzejní expozice reinstalovány a
upravovány K. Košnovskou- Járkovou.

3.3.1. Zámecká expozice Bruntál
Expozice zpřístupněna v plném rozsahu od 1.4.2006
Návštěvnost: 16 374 osoby
3.3.2. Muzejní expozice - Příroda Bruntálska
Expozice ve Starém paláci bruntálského zámku provozována v plném rozsahu, do listopadu
2006
návštěvnost: 851 osoba
3.3.3. Muzejní expozice – Řemeslo má zlaté dno
Expozice ve Starém paláci bruntálského zámku provozována celoročně
návštěvnost: 2 039 osob
3.3.4. Muzejní expozice – vstupní miniexpozice-historie zámku Bruntál
- provoz zabezpečen s provozem zámecké expozice
3.3.5. Muzejní expozice Mlýnský náhon Bruntál
Expozice zpřístupněna v plném rozsahu od 1.4.2006
návštěvnost: 81 osoba
3.3.6. Muzejní expozice Sovinec - Historie hradu
- expozice zpřístupněna od 15.4.2006
3.3.7. Muzejní expozice Sovinec - Historie lesnického školství na hradě Sovinci
- expozice reinstalována v březnu 2006, zpřístupněna od 15.4.2006
3.3.8. Muzejní expozice Sovinec - Zbraně ze sbírek Muzea v Bruntále
- expozice zpřístupněna od 15.4.2006
3.3.9. Muzejní expozice Sovinec - Cín ze sbírek Muzea v Bruntále
- expozice v březnu 2006 reinstalována, zpřístupněna od 15.4.2006
3.3.10. Muzejní expozice Sovinec –Hradní síň
- expozice zpřístupněna od 15.4.2006
3.3.11. Muzejní expozice Sovinec – Numismatika. řády a vyznamenání ze sbírek muzea
- expozice zpřístupněna od 15.4.2006
3.3.12. Muzejní expozice Sovinec –Právo útrpné na hradě
- expozice zpřístupněna od15.4.2006
návštěvnost: 47 886 osob
3.3.13. Muzejní expozice Karlovice –Lesnictví
13a. Lesnictví a myslivost

13b. Lesnická pěstební technika
13c Lesnická těžební technika
- expozice ve 3 místnostech 2. patra kosárny, zpřístupněna od 1.5.2006
3.3.14. Muzejní expozice Karlovice - Zemědělské stroje, nářadí a náčiní
- expozice v přilehlé stodole, zpřístupněna od 1.5.2006
3.3.15. Muzejní expozice Karlovice - Grafiky Rudolfa Tamma
- expozice na chodbách kosárny, zpřístupněna od 1.5.2006
3.3.16. Muzejní expozice Karlovice – Jeseníky očima umělců
- expozice ve 2. patře kosárny, zpřístupněna od 1.5.2006
3.3.17. Muzejní expozice Karlovice - Domácnost z první poloviny 20. století
(instalace ve 2 místnostech přízemí kosárny)
- expozice zpřístupněna od 1.5.2006
3.3.18 Muzejní expozice Karlovice - Obydlí lesníka
(instalace ve světnici, kuchyní a na chodbě 1. patra kosárny)
- expozice zpřístupněna od 1.5.2006
návštěvnost: 1 421 osoba
3.4. Prohlídkové trasy
Na hradě Sovinci zpřístupněna prohlídková trasa vedoucí 1. - 5. nádvořím, Horním hradem,
hradní věží, přízemím dělové bašty Remter, oběma patry jižního paláce, přízemím severního
paláce (tzv Boskovický sál), ochozem na 5. nádvoří, prostorem kolem hlavní věže, konírnami,
sklepem, přízemím i patrem purkrabství a budovou 7. brány. Trasa je vybavena informačním
systémem obsahujícím informace o historii hradu, stavebním vývoji hradu a vlastnících hradu
(texty, plány, schémata, erby).
Prohlídkovou trasu hradu Sovinec v roce 2006 navštívilo 47 886 osob.

3.5. Výstavy
V roce 2006 bylo realizováno celkem 12 výstav s celkovou návštěvností 40 904 osoby
* Bruntál - 10 výstav, 11 060 návštěvníků
* Sovinec - 2 výstavy, 29 844 návštěvníci (v rámci prohlídky celého hradu)
3.5.1. Zámek Bruntál
Realizováno 10 výstav, návštěvnost 11 060 návštěvníků
(do 29.1
Je libo čaj?
(do 15.2.
Koberce z muzejních sbírek
9.3. – 23.4. Dneska už je praní hraní
8.4. – 30.4. Bruntálská kraslice 06
osob
13.4. – 14.5. Kouzlo divadelních kostýmů (Š. Hejnová)
5.5. – 5.6.
Kočkohrátky

návštěvnost:
39 osob)
návštěvnost:
27 osob)
návštěvnost: 1 223 osoby
návštěvnost: 1 179
návštěvnost: 269 osob
návštěvnost: 1 223 osoby

18.5. – 28.8.
15.6. – 26.7.
14.9. – 12.10.
9.11. – 30.1.
od 30.11.
osoby
od 9.12.

Z nových muzejních sbírek
Jiří Suchý – grafika
C. Cabanis – obrazy, V. Kopecký – sklo
Svět české grafiky
Sladký život čokolády

návštěvnost: 1 236 osob
návštěvnost: 237 osob
návštěvnost: 239 osob
návštěvnost: 196 osob
návštěvnost: 2 683

Vánoční ozdoba 2006

návštěvnost: 2 499 osob

Výstava Z nových muzejních sbírek instalována K. Košnovskou- Járkovou, K. Málkovou a I.
Svobodovou, výstava o čokoládě K. Košnovskou- Járkovou a I. Svobodovou, ostatní
výstavy instalovány K. Košnovskou- Járkovou.
3.5.2. Hrad Sovinec
Realizovány 2 výstavy, návštěvnost 29 844 návštěvníci
3.6. – 23.7.
5.8. – 30.9.

Jindřich Štreit – fotografie
Aleš Lamr - sochy a objekty

návštěvnost: 17 444 osoby
návštěvnost: 12 400 osob

3.6. Ostatní akce
3.6.1. Odborné semináře
Seminář pro učitele základních a středních škol k expozici řemesel, sbírkovým fondům muzea
a nabídce přednášek a programů pro školy, 14. a 15. 3.
Málková, Svobodová, Košnovská
3.6.2. Přednášky
Zaměstnanci muzea realizováno 33 přednášek na 10 témat pro 886 posluchačů:
Cepek: 6 přednášek, 3 témata, 136 posluchačů
Málková: 3 přednášky, 1 téma, 55 posluchačů
Niesner: 24 přednášky, 6 témat, 695 posluchačů
Další soubor přednášek:
Mezerová: přírůstky muzea, historie muzea a zámku Bruntál, sbírkové fondy a činnost muzea
v rámci „Muzejní noci“
3.6.3. Komentované prohlídky expozic (mimo zámeckou expozic)
- celkem 26 prohlídek pro 511 posluchačů
-

Málková

3.6.4. Služby pro badatele (mimo badatele ve sbírkách, knihovnu a fotoarchiv)
V roce 2006 poskytnuty faktografické informace 18 badatelům:
Cepek
Málková
Niesner

- 7 badatelů, 7 témat, 7 návštěv
- 3 badatelé, 3 témata, 3 návštěvy
- 8 badatelů, 8 témat, 12 návštěv

/Celkový počet badatelů v muzeu: 55 - viz i 1.5.2.,1.6.2., I.B.1.8.z toho
- v muzejních sbírkách:
9
- v památkovém fondu
1
- knihovna
27
- faktografické
18 /
3.6.5. Dny otevřených dveří
- 18.4.
- 18.5.
- 16.9.

Den památek
Den muzeí
Dny evropského kulturního dědictví

3.6.6. Kulturní akce
Kulturní akce pořádané muzeem navštívilo v roce 2006 4 232 osoby.
Bruntál:
* Velikonoce na zámku (8.4.2006)
* Muzejní noc (26.5.2006)
* Vánoce na zámku (9.12.2006)

904 návštěvníci
853 návštěvníci
2 475 návštěvníků
Košnovská

3.6.7. Akce pořádané jinými subjekty:
Bruntál
* 16.6. Koncert hudebních skupin Iluze, The pant, Večery v jednom, La mesta
(Městský úřad Bruntál, 80 návštěvníků)
* 17.6. Slovácká krojovaná dechovka Rozmarýnka (Městský úřad Bruntál, 135 návštěvníků)
* 17.6. Spolek polských sochařů Opolska
(Městský úřad Bruntál, 53 návštěvníci)
* 18.6. Pohádkové dopoledne – soubory Magnet a Magnetík Bruntál
(Městský úřad Bruntál, 67 návštěvníků)
* 18.6. Sluha dvou pánů – Slezské divadlo Opava
(Městský úřad Bruntál, 253 návštěvníci)
Sovinec:
víkendové akce – historický šerm, jarmarky, divadla:
* 15.4. – 17.4. Netradiční prohlídky
(agentura Z. Zedek, 2 331 návštěvník)
* 22.4. – 23.4. Na pomlázkové veselici
(agentura Z. Zedek, 2 220 návštěvníků)
* 29.4. – 1.5. Přízrak temné věže
(agentura Z. Zedek, 533 návštěvníci)
* 20.5. – 21.5. Láry fáry do pohádky
(agentura Z. Zedek 2 423
návštěvníci)
* 1.7. – 2.7. Kašpárek na skalním hradě
(agentura Z. Zedek, 2 198 návštěvníků)
* 15.7. – 16.7. Za čest krále
(agentura Z. Zedek, 4 331 návštěvník)
* 22.7. - 23.7. Praděd na hradě – řezbářské setkání
(J. Halouzka, 671 návštěvník)
* 29. – 30.7. Past na medvěda
(agentura Z. Zedek, 2 486 návštěvníků)
* 19. – 20.8. Hodokvas rytíře Kobylky
(agentura Z. Zedek, 5 594 návštěvníků)
(agentura Z. Zedek, 2 970 návštěvníků)
* 23. – 24.9. Na příkaz císaře
* 28.10.
Hofmistrova závěť
(agentura Z. Zedek, 1 222 návštěvníci)

3.7. Propagace
Propagační texty do kulturních bedekrů, publikací o kulturních památkách, aktualizace
webových stránek, informace o kulturních a dalších akcích v tisku, kulturních zpravodajích,
v rozhlase atd., účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2006 aj.
Garncarzová, Málková, Košnovská, Mezerová, Niesner, Svobodová
Účast v soutěži Gloria Musealis - vypracování přihlášky, provedení komise
Málková

3.8. Odborná spolupráce
(viz i 2.2.8. Ostatní odborná činnost)
- spolupráce s ostatními muzei ČR a jinými odbornými pracovišti (památkové ústavy, archivy,
ústavy AV ČR.)
- práce v odborných komisích Asociace muzeí a galerií ČR

3.9. Účast na konferencích, sympoziích a pod.
-Mezinárodní konference konzervátorů a restaurátorů v Chebu
Kostrhounová

3.10. Školení, stáže
- pracovní schůzka správců etnografických sbírek v MSK, Muzeum Ostrava
- seminář o tezauraci menšin, Židovské muzeum Praha
- seminář o určování sbírek, Vysoké Mýto
- semináři muzejních knihovníků
- botanický seminář v Orlických horách

Málková
Málková
Málková
Nováková
Svobodová

I.B. Muzejní útvar –památkové fondy (kmenový mobiliární fond zámku Bruntál,
svozové fondy, zámecká knihovna Bruntál – fond Bruntál, fond Sovinec)
Muzeum v Bruntále spravuje vedle muzejních sbírkových fondů památkové fondy, tvořené
kmenovým mobiliárním fondem zámku Bruntál a svozovými fondy, a zámeckou knihovnu
Bruntál, tvořenou fondy Bruntál a Sovinec. Mobiliární fondy spravuje přímo ředitelka
organizace Mgr. Hana Garncarzová, odborně zpracovává PhDr. Ľubica Mezerová.
Knihy zámecké knihovny, které nejsou vyinstalovány v zámecké knihovně a jsou deponovány
v depozitáři v mezaninu severního křídla zámku Bruntál, spravuje knihovnice Jana
Nováková.
Stav těchto fondů na konci roku 2006 byl:
památkový (mobiliární) fond Bruntál

1 730 evidenčních čísel / kusů

zámecká knihovna Bruntál (fond Bruntál, fond Sovinec) cca 33 500 svazků knih

1. Mobiliární fond zámku Bruntál a svozové fondy

1.1. Evidence mobiliárního fondu zámku Bruntál a svozových fondů
V roce 2006 zpracováno - nová evidenční čísla v programu CastIS - 15 ks
- všechny zapsané karty byly převedeny do nové veze programu CasIS, přičemž při převodi
byly některé údaje ztraceny. Provedeny kontroly správnosti údajů u dalších 300 zápisů
- zahájeno zpracování evidenčních karet na rámy obrazů a grafik, tzn. rozdělení evidenčního
čísla na dvě karty a, b – 60 ks
Mezerová
1.2. Revize a další kontroly mobiliárního fondu zámku Bruntál a svozových fondů
- pokračování revize památkového fondu

Mezerová

1.3. Další evidenční záznamy
Nové karty od čísla 1620 jsou vedeny zatím pouze v počítačové podobě, protože chybou
v programu se nevytisknou všechny data. Jinak jsou karty průběžně doplňovány o nová
zjištění ( autor, restaurování, literatura, stav předmětu a pod).
Dlouhodobé zápůjčky jsou každoročně fyzicky kontrolovány a smlouvy opětovně uzavírány
(Kunín, Kravaře)
Mezerová
1.5. Kontroly stavu sbírek včetně opatření, depozitární režimy
Prováděna pravidelná kontrolu sbírek v depozitářích
Prováděna pravidelná údržba depozitářů a sbírkových předmětů.

Garncarzová

1.6. Restaurování, konzervace
Odborný dohled nad restaurováním dvou pohovek BR-1516, BR-1548 z Programu
restaurování MK ČR v roce 2006
Výběr předmětů a vyhotovení žádosti a shromáždění podkladů k předmětům vybraným
z mobiliárních fondů zámku Bruntál do Programu restaurování na rok 2006 (17 kusů: nábytek
a dřevěné polychromované reliéfy - erby)
Mezerová
1.7. Prezentace mobiliárního fondu zámku Bruntál a svozových fondů
Prezentace mobiliárního fondu zámku Bruntál a svozových fondů v zámecké expozici zámku
Bruntál (viz I/A - 3.3.1.)
Mezerová
Prezentace mobiliárního fondu zámku Bruntál a svozových fondů formou zápůjček,
realizovaných v souladu se závaznými předpisy - v roce 2006 zapůjčeno celkem 15
předmětů památkového fondu
Garncarzová

1.8. Badatelské služby
V roce 2006 poskytovány informace o mobiliárním fondu
poskytnutí negativní informace o obrazech malíře Schrotzberga v mobiliárním fondu
Mezerová
Lucie Augustinková – knihy o dělostřelectvu v zámecké knihovně Bruntál
Niesner
(Celkový počet badatelů v muzeu: 55 - viz i I.A.1.5.2., 1.6.2., 3.6.4.)
2. Zámecká knihovna Bruntál – fond Bruntál, fond Sovinec
2.1. Evidence zámecké knihovny Bruntál – fond Bruntál, fond Sovinec
Soupis knih zámecké knihovny Bruntál - fond Bruntál, fond Sovinec, deponovaných v sálech
zámecké expozice Bruntál (Knihovna I, II, III), probíhal v roce 2006 v Knihovně I do
9.5. způsobem stanoveným Oddělením zámeckých knihoven Národního muzea
v Praze.
V roce 2006 bylo sepsáno 2 168 svazků knih
Holubová, Cepek

2.2. Revize zámecké knihovny Bruntál – fondu Bruntál, fondu Sovinec
2.2.1. Revize knih deponovaných v mezaninu severního traktu zámku Bruntál
2.2.2. Revize knih deponovaných v sálech zámecké expozice Bruntál (Knihovna I, II, III)
V rámci soupisu knih probíhá de facto i jejich revize; v roce 2006 tak bylo zrevidováno 2 168
svazků knih
Holubová, Cepek
2.3. Kontroly stavu fondu včetně opatření, depozitární režimy
Prováděna pravidelná kontrolu fondu umístěného v depozitáři v mezaninu zámku
Prováděna pravidelná údržba depozitáře v mezaninu zámku
Vedena předepsaná dokumentace pro depozitář (depozitární kniha)
Nováková

Zpracoval: PhDr. Tomáš Niesner
V Bruntále, dne 6. února 2006

