Koncepcia nadobúdania zbierkových
predmetov
(akvizičná politika múzea aktualizovaná pre rok 2021)
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ÚZEMNÁ DETERMINÁCIA

Nadobúdanie nových zbierkových predmetov sa riadi zásadami tzv. akvizičnej politiky
múzeí. Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici je príspevková organizácia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Naše múzeum je regionálne múzeum
vlastivedného typu. Našou zbierkotvornou oblasťou je územie okresov Považská Bystrica,
Púchov a Ilava. Múzeum môže prijať aj predmety z iných lokalít, no musí to byť
navrhovateľom vecne odôvodnené.
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PROCES NADOBÚDANIA ZBIEROK

Nadobúdanie zbierkových predmetov posudzuje Komisia na tvorbu zbierok (ďalej len
„komisia“). Tvoria ju zástupcovia z radov odborných pracovníkov múzea v súčinnosti
s externými konzultantmi daného odboru. Pri posudzovaní predmetov sa komisia riadi najmä
nasledovnými kritériami:
1. originálnosť predmetu
2. výpovedná hodnota predmetu
3. súvis s profiláciou múzea
4. súvis s vedecko-výskumnou činnosťou pracovníkov múzea
5. súvis s lokálnou, prípadne celoslovenskou históriou
Komisia urobí odborný odhad hodnoty nadobúdaného predmetu. Stanovisko komisie má pre
štatutára odporúčací charakter, a teda konečné rozhodnutie o prijatí/neprijatí nového predmetu

do zbierkového fondu vydáva štatutár múzea. Riaditeľ múzea zváži finančné možnosti
nadobudnutia, možnosti jeho úschovy a ďalšieho ošetrovania.
Múzeum nadobúda predmety z legálnych držieb a zberov, právne či dedičsky
vysporiadané. Momentálne prijímame iba predmety, ktorým vieme zabezpečiť odbornú správu
kurátora.
Predmety kultúrnej hodnoty možno ako zbierkové predmety nadobúdať formou:
- kúpy
- daru
- vlastným výskumom
- prevodom správy
- zámenou s iným múzeom
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AKVIZIČNÝ PLÁN NA ROK 2021

V roku 2021 sú to predmety relevantné pre vedné odbory:
- história a pomocné vedy historické (napr. predmety dennej potreby, listiny, fotografie
atď.). Múzeum má špecializovaný fond motocyklov vyrábaných v závode Považské
strojárne, a teda prijímame všetky predmety, ktoré dopĺňajú uvedený fond.
- etnológia (napr. predmety tzv. ľudovej kultúry, ľudový odev, sakrálne predmety,
dobové fotografie atď.)
- zoológia a botanika (napr. preparáty a botanické zbery v súlade s vyhláškou CITES)
- výtvarné umenie – ľudový prejav, diela regionálnych umelcov
Artefakty archeologické a geologické neprijímame (okrem predmetov v procese prevodu
vlastníctva)!
•
•
•

V roku 2021 máme v pláne nadobudnutie:
numizmatická zbierka Jána Gumančíka z Považskej Bystrice
ekranické materiály Jána Gumančíka z Považskej Bystrice
umelecká tvorba majsterky ľudovo-umeleckej výroby Sone Belokostolskej z Považskej
Bystrice – šúpolienky, kraslice

4 KONTAKTY NA PRACOVNÍKOV MÚZEA
Záujemca o darovanie alebo predaj predmetu múzeu môže kontaktovať príslušného kurátora
zbierkového fondu, ktorý mu poskytne ďalšie potrebné informácie o nadobudnutí predmetu.
Kontakty na pracovníkov múzea sú zverejnené na webstránke múzea, prípadne na mailovej
adrese muzeumpb@muzeumpb.sk.
http://www.muzeumpb.sk/kontakt/kontakty-na-zamestnancov-muzea.html?page_id=315

V Považskej Bystrici 1. 6. 2021, Mgr. Petronela Rágulová, PhD., Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

