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• realizácia: od roku 2020

• participujúce oddelenia: Kabinet retrospektívnej 
bibliografie, Odbor ochrany dokumentov a Odbor 
digitalizácie

• cieľ: plnotextová databáza jarmočných a púťových 
tlačí a jej sprístupnenie cez Portál UKB a 
prostredníctvom Digitálnej knižnice UKB

• digitalizácia realizovaná aj s cieľom ochrany
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• piesňový útvar s ustálenou formou s niekoľkými strofami, 
rozširovaný tlačou a predávaný často potulnými spevákmi 
na trhoch, jarmokoch, púťach

• obľúbený obchodný artikel 

• najväčší rozmach: koniec 18. stor. 
a v 19. stor. (začiatok 20. stor.)

• náboženský i svetský charakter 

• typizovaná štruktúra dokumentu 
a titulného listu: názov piesne, 
ilustrácia, impresum, incipit

• jedinečný zdroj výskumu z národo-
pisného, literárneho hľadiska, 
z hľadiska tlače a grafického 
prevedenia

Jarmočná a púťová tlač (JAPT)
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• excerpcia: 

▪ Bibliografia jarmočných a púťových tlačí 18. a 19. storočia 
z územia Slovenska (Martin, 1996)

▪ približne 260 samostatných tlačí alebo v konvolútoch so 
signatúrou UKB

▪ Katalóg slovacikálnych tlačí Univerzitnej knižnice v Bratislave 
do roku 1918 (Bratislava, 1999 – 2003)

▪ elektronický Katalóg UKB

▪ Lístkový generálny katalóg

• celkový počet tlačí: 635 

1. Výber

https://chamo-ukb.kis3g.sk/search/query?theme=ukb
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• stav: známky mechanického poškodenia – mastnota 
z prstov, stopy po vosku, znečistený, natrhnutý a 
oslabený papier najmä na okrajoch, rôzne druhy nečistôt 
v stredoch zložiek; mierne znečistené, natrhnuté, 
pokrčené textílie

• odborné mechanické ošetrenie: očistenie, spevnenie a 
vyrovnanie poškodených okrajov listov, lepenie  
roztrhnutých častí, žiadny zásah do pôvodného šitia

2. Reštaurovanie

• vytvorenie ochranných obalov, odporučenie 
horizontálneho uloženia a digitalizácie
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3. Bibliografické spracovanie

Virtua – jedna bibliografická 
jednotka s viacerými príväzkami 

ARL – samostatný a podrobnejší 
bibliografický záznam
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• prevaha náboženských (538) nad svetskými (97)

• témy: 

✓ púťové – Ježiš Kristus, Panna Mária, Mária Magdaléna, sv. 
Ján Nepomucký, sv. Anton Paduánsky, sv. Mikuláš, sv. 
František Xaverský, sv. Cyril a Metod, sv. Barbora, sv. Anna, 
sv. Genovéva, sv. Dorota a i., pútnické miesta

✓ jarmočné – prírodné katastrofy (sucho, povodne, 
zemetrasenia), historické udalosti (vojny) a osobnosti (Jan
Hus), vraždy, (tragické) rodinné príbehy, milostné príbehy 
(nenaplnená láska, pytačky, svadba), moralizujúce príbehy 
(vyzdvihujúce mravný život, odsudzujúce rúhanie, kritizujúce 
lakomstvo, opilstvo), oslavné (vlastenectvo)

JAPT vo fonde UKB
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JAPT podľa miesta tlače

Slovensko
456 (72 %)

Česká republika
85 (13 %)

Bez miesta tlače
72 (11 %)

Iné (Budapešť, 
Ostrihom, Viedeň)

22 (3 %)

Slovensko Čechy a Morava Bez miesta tlače Iné (Budapešť, Ostrihom, Viedeň)
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Miesto tlače - Slovensko
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Miesto tlače – Česká republika
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• počet zdigitalizovaných strán – 1 460 / cca štvrtina

• postup: vlastná digitalizácia, softvérové spracovanie, 

4. Digitalizácia
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Import do Portálu UKBImport do Digitálnej 
knižnice
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5. Sprístupnenie – www.ulib.sk

1. Digitálna knižnica UKB

KATEGÓRIA: Tématické zbierky  Jarmočné a púťové tlače

http://www.ulib.sk/
http://digitalna.kniznica.info/browse
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2. Portál UKB

https://rs.ulib.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=ukb&language=1&op=src&kind=epca
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• cieľ projektu: 

▪ sprístupnenie plných textov používateľom

▪ ochrana (minimalizovanie/úplne zamedzenie ich fyzického 
požičiavania) 

• potenciál: 

▪ zvýšenie záujmu o jarmočné a púťové tlače na Slovensku 
(napr. publikačná a výstavná činnosť)

▪ niektoré JAPT-y v UKB = jazykové, obsahové a provenienčné
bohemiká  nadviazanie spolupráce s riešiteľmi podobných 
projektov v Českej republike (digitálna knižnica Špalíček,
projekt Kramařské písne v brněnských historických fondech). 

Záver



www.ulib.sk

Ďakujeme za 
pozornosť

bronislava.navarova@ulib.sk
livia.kurucova@ulib.sk
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