Studijní rád
Mestského muzea a galerie Policka

Sbírkové fondy muzea a galeriejsou pro studijníúcely k dispozicipodle techto zásad:
I. Základní ustanovení
1. Studovat muzejní materiály muže v zásade každý obcan republiky a to na základe povolení,
které vydá príslušný odborný pracovník.
2. Príslušnícijiných státu mohou studovat muzejní materiályjen se souhlasemreditele muzea.
3. Muzeum neobstarává ke studiu materiál z jiných muzeí.
4. V prípade casové nárocnosti prípravy materiálu odborným pracovníkem v depozitári nebo
pri dozoru je možno úctovat 40 Kc za každou hodinu (VyWáška FCÚ c. 35 z 1.2.1990)
II. Predkládání materiálu ke studiu
1. Každý badatel vyplní pred zacátkem studia badatelský list, v nemž uvede téma studia.
2. Požadovaný materiál predkládá se na urceném míste. Zásadne se nepujcuje muzejní materiál
mimo budovu muzea. Studium v depozitárich se nepovoluje, pokud nejde o materiály
neprenosné a obtížné prenosné, jejichž studium je možné v doprovodu pracovníka muzea (
správce depozitáre)
3. Ke studiu se predkládá zásadne jen materiál zpracovaný. Badatel je povinen pecovat o to,
aby neporušil predmety a nemeniljejich usporádání.
4. Badatel nemá právo vyhrazovat si urcitý materiál ke studiu jen pro sebe; tentýž materiál
muže studovat soucasne i nekolik badatelu.
5. Materiál nemusí být predložen ke studiu, jestliže si jej muzeum vyhrazuje ke zpracování k
tématu ve schváleném plánu cinnosti nebo jestliže jde o materiál, který byl získán vlastní
výzkumnou cinností pracovníka, který má prednost pro jeho zpracování po dobu trí let.
III. Povinnosti badatelu a pracovníku muzea
1. Badatel je povinen zapsat se pri návšteve do knihy studijních návštev. Na požádání je
povinen prokázat se obcanským prukazem.
2. Badatel je povinen dodržovat podmínky studijníhorádu, jinak muže být ze studia vyloucen.
Je povinen dbát pokynu príslušného odborného pracovníka.
3. Badatel je povinen ve svých pracích, publikovaných i rukopisných, uvádet použitý materiál
a oznámit muzeu bez vyzvání údaje o publikování príslušné práce, popr. zaslat separát.
4. Badatel je povinen odložit na urceném míste po cas studia aktovku ci jiné zavazadlo. Je
povinen odevzdat materiál v neporušeném stavu a uhradit škody, které behem studia zpusobil.
5. Pracovník muzea, který predkládá badateli materiál ke studiu, je povinen zkontrolovat stav
úplnosti materiálu pred zapocetím studia a po ukoncení studia pred jeho uložením na trvalé
místo v depozitári, resp. v trezoru.

IV. Zásady fotografování materiálu muzejního a galerijního
1. Fotografování predmetu v muzejních sbírkách provádí zásadne jen muzejní fotograf.
vyjímkypovoluje reditel muzea.
2. V prípade povolení fotografovat v muzeu je autor povinen dodat muzeu jeden pozitiv.
Muzeum pri event. jeho publikování dodržuje podmínky autorského práva.
3. Fotografické snímky predmetu z muzejních sbírek mohou být publikovány zásadne jen s
poznámkou, že predmet je ze sbírek Mestského muzea a galerie v Policce.
4. Pracovník je povinen zaopatrit badateli vyhotovení požadovaných fotografických snímku
nebo xerokopie (na základe písemné objednávky a fmancní úhrady dle príslušného ceníku) v
termínu, který schválívedoucí pracovník.
V. Záverecná ustanovení
1. Zásady tohoto studijního rádu se vztahují i na predmety v užívání a to v souladu s
podmínkami uvedenými v reverzu.
2. Badatelije po dobu studia k dispoziciodborná literatura.
3. Badatel predložené materiály studuje samostatne a poverený pracovník pouze dohlíží na to,
aby muzejní predmety a materiálynebylypoškozeny.
4. Materiály archivní povahy se predkládají badateli v souhlasu s podmínkami uvedenými v
archivním zákonu.
S.Studijnírád je k dispozici badatelum ve studovne a v kancelári reditele.
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Dodatek c. 1

k Studijnímu

rádu Mestskéhomuzeaa galeriev Policce

(vydanému 25.4.94 a opetovne potvrzenému 5.1.00)

ustanovení II. se doplnuje pro specifickýprovoz archivu Památníku B. Martinu takto:
6. Badatel svoji návštevu predem telefonicky nebo písemne ohlásí rediteli a dohodne
termín príjezdu. Soucasne ohlásí,jaký materiál má být pripraven. V prípade žádosti o notové
rkp. BM nahlásí konkrétní sbírková císla, která jsou uvedeny v : "Soupis autogram BM ve
fondech PBM, Mestské muzeum v Policce 1997, autor 1. Popelka" (soupis je dostupný ve
všech státních vedeckých knihovnách, Národní knihovne a Institutu B. Martinu v Praze).
Badatelské dny jsou zpravidlactvrtek a pátek 9-15 hodin, nedojde-li k jiné dohode.
Neohlášeným badatelum nemusí být materiál predložen.
7. Prípadne zhotovené xerokopiejsou urceny výhradne k badatelským úcelum a nebudou dále
šíreny ani reprodukovány.
8. Archivní materiály o BM, poskytnuté v xerokopiích do Institutu BM Praha, lze studovat v
Praze - je nutno dodržet výše uvedený bod II/? a III/3 (citování zdroje).
Kontaktní adresa: Institut BohuslavaMartinu, Nám. Kinských 3, 15000 Praha 5 (tel. 257 320
076).
Policka 26. 5. 2003

David Junek, reditel

