
Vecné vyhodnotenie projektu
Číslo zmluvy: 16-623-04826

Program/podprogram: 6.2.3 Akvizícia múzeí a galérií

Názov projektu: Akvizícia zbierkových predmetov - dvoch starých a vzácnych tlačí

Obchodné meno/meno a priezvisko: Západoslovenské múzeum v Trnave

Sídlo/miesto podnikania/bydlisko: Múzejné námestie 3, 918 09 Trnava

IČO/dátum narodenia: 36087017

Štatutárny orgán: PhDr. Daniela Čambálová, riaditeľka

Vyhodnotenie podľa oblastí

Zhrnutie výstupov projektu

Cieľom projektu bol nákup zbierkových predmetov   ጀ  dvoch starých a extrémne vzácnych tlačí   ጀ  územných tyrnavík (kníh 
vytlačených v Trnave), a to Hugolín Gavlovič   ጀ  Walaská Škola Mrawow Stodola (1. zväzok, 1830) a Festivale Tyrnaviense 
(1743). Ide o predmety vysokej vedeckej, historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty. Zbierkotvorný zámer spoločenských vied, 
konkrétne historického knižného fondu, je zameraný na tyrnaviká, slovaciká a staré a vzácne tlače 15. - 17. storočia. 
Zakúpením spomínaných starých a vzácnych kníh napĺňame koncepciu múzea i jeho zbierkotvorý zámer. Tieto predmety sú 
extrémne raritné nielen na území Slovenska ale i celosvetovo.
Zámerom projektu bolo obohatiť fond Západoslovenského múzea o vybrané predmety ponúknuté do múzea. Po zrealizovaní 
akvizície pribudli dve knihy do zbierky historickej knižnice, ktoré doplnia zbierkový fond Západoslovenského múzea. Zámer 
projektu bol naplnený v celej jeho šírke. Súbor predmetov nesporne obohatil zbierkový fond múzea. Predmety boli prijaté do 
fondu mimoriadnou nákupnou komisiou 29. 11. 2016. Po podpísaní kúpnej zmluvy oboma stranami boli zaevidované do 
prírastkového denníka, kde im boli pridelené: evidenčné číslo, prírastkové číslo a signatúra nasledovne: 
Gavlovič. Walaská Škola Mrawow Stodola. 1. zväzok. Trnava, 1830. Evid. č. 43110, prír. č. 2016/00451, sign. T01841. 
Festivale Tyrnaviense... Trnava, 1743. Evid. č. 43111, prír. č. 2016/00452, sign T01842. 
Odborný zamestnanec následne označil predmety evidenčnými a prírastkovými číslami a signatúrami knižnice a uložil ich do 
depozitáru historickej knižnice Západoslovenského múzea v Trnave. Predmety budú postupne konzervované.
Celkový rozpočet projektu bol 1 100 �, požadovaná dotácia 1 045 �, pridelená dotácia 1 000 �, vlastné zdroje boli 100 �.

Prílohy:

Autori/Účinkujúci/Realizátori projektu/Vystavujúci

Západoslovenské múzeum v Trnave, štatutárny orgán: riaditeľka PhDr. Daniela Čambálová, kontaktná osoba Mgr. Milan Ševčík.

Miesto a čas realizácie projektu/vydanie publikácie

Západoslovenské múzeum v Trnave, realizácia v roku 2016.

Cieľová skupina

Knihy budú slúžiť bádateľom a odborníkom v profilových oblastiach a môžu sa stať súčasťou výstav a krátkodobých expozícií. 
Odhadovaný počet návštevníkov študovne knižnice je približne 800 za rok. Prínosom je obohatenie zbierkového fondu múzea, 
záchrana kultúrneho dedičstva Slovenska a dostupnosť zakúpených tlačí na štúdium pre bádateľov.

Propagácia a informovanosť o projekte

Knihy sa môžu stať súčasťou krátkodobých expozícií a výstav ako príklad záchrany svetového kultúrneho dedičstva a 
zachovania pre nasledujúce generácie. Budú slúžiť bádateľom a odborníkom v profilových oblastiach. Akvizícia bola 
vypublikovaná v periodiku Západoslovenského múzea v Trnave: ŠEVČÍK, Milan. 2016. Dve vzácne tlače : Nová akvizícia v 
zbierke múzea. In Západoslovenské múzeum : Zaujímavosti a novinky zo života múzea. Roč. 0, č. 0 (2016). ISSN 2453-9686. s. 
4.
Prílohy/vecné výstupy: Sken článku z periodika „Západoslovenské múzeum“, strana 4.

Prílohy:

Odborná a mediálna odozva
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Po vypublikovaní príspevku o novej akvizícii bolo múzejné periodikum  Ḁ娀瀀愀搀漀猀氀漀瘀攀渀猀欀 múzeum : Zaujímavosti a novinky zo 
života múzea  ᰀ  prezentované verejnosti. Návštevníci múzea dostávajú toto periodikum zdarma. Od mnohých z nich dostali 
pracovníci lektorského oddelenia pozitívnu odozvu na publikované články vrátane príspevku o novej akvizícii.

Prílohy:

Iný komentár

Čestne prehlasujem, že poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade s účelom uvedeným v zmluve. 

Trnava 27.01.2017 PhDr. Daniela Čambálová, 
riaditeľka

Miesto podpisu Dátum podpisu Titul, meno a priezvisko 
prijímateľa Podpis
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