Badatelský řád Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace
Badatelský řád je vydáván jako příloha Směrnice o tvorbě, odborné správě, evidenci a ochraně sbírky Muzea
Beskyd Frýdek-Místek, p. o. evidované pod číslem 2.
1. Sbírkové fondy Muzea Beskyd Frýdek-Místek p. o. slouží k poznání přírodních poměrů, historie a kultury ve
sběrné oblasti muzea.
2.
-

Zásady využívání sbírkových fondů
právo studovat sbírkový fond a využívat ostatní nosiče informací má každý občan ČR na základě vyplněného
a schváleného Badatelského listu
příslušníci jiných států mohou studovat sbírkové fondy jen se souhlasem ředitele muzea
ke studiu se předkládají pouze materiály odborně evidované a zpracované
muzeum si vyhrazuje právo využít pro vlastní studium materiály získané v období posledních pěti let bez
možnosti do nich nahlížet cizími osobami
vypůjčení předmětů ke studiu může odmítnout náměstek odborného úseku tehdy, má-li důvodné pochybnosti
o správnosti důvodů uvedených v badatelském listě.

3. Předkládání materiálů ke studiu
- badatel se prokáže občanským průkazem, cizinec cestovním pasem
- před zahájením studia vyplní každý badatel Badatelský list, který se na příslušném úseku zakládá
- badatel uvede důvod studia sbírkových předmětů a účel, k němuž materiál požaduje, příp. instituci, pro níž
materiál zpracovává
- má-li náměstek úseku pochybnosti o pověření badatele studiem, ověří si jeho informaci u uváděné instituce
před povolením studia
- materiál vydá po schválení náměstkem úseku správce fondu do prostor, vyhrazených ke studiu
- v zájmu ochrany předmětů, písemností, fotografií a dokumentace jsou upřednostňovány digitální záznamy
těchto předmětů, písemností, fotografií a dokumentace před originály. Nutnost předložení originálů předmětů,
písemností, fotografií a dokumentace posoudí správce fondu nebo náměstek úseku.
- studium v depozitářích se povoluje pouze za doprovodu správce příslušného depozitáře nebo sbírkového
fondu
- výpůjčka předmětů mimo prostory muzea děje se dle zásad obsažených ve Směrnici o tvorbě, odborné správě,
evidenci a ochraně sbírky Muzea Beskyd Frýdek-Místek, p. o. evidované pod číslem 2

4.
-

-

-

-

Povinnosti badatele
badatel musí vždy v dostatečném předstihu dojednat se správcem fondu nebo náměstkem úseku předmět a
termín studia a konkrétní požadavky své badatelské návštěvy. Předem neohlášenou badatelskou návštěvu je
možno odmítnout
badatel svým podpisem Badatelského listu souhlasí s tím, že bude bezvýhradně plnit ustanovení Badatelského
řádu Muzea Beskyd Frýdek-Místek, p. o. jinak může být ze studia vyloučen
spolu se správcem fondu je povinen před započetím a po skončení studia zkontrolovat předložený materiál
podle soupisu na Badatelském listu
po dobu studia pečovat o to, aby zapůjčený materiál nepoškodil ani poškození neumožnil a neměnil ani
nenarušil jeho uspořádání
je povinen odevzdat zapůjčený materiál v kompletním a neporušeném stavu a plně uhradit případné škody,
které by vznikly jeho zaviněním
při studiu se řídí pokyny odpovědného pracovníka
ve studijním prostoru zachovává klid, nekouří, nekonzumuje potraviny v jakékoliv formě a udržuje čistotu
povolí-li to náměstek úseku - podle povahy studovaného předmětu - může si z materiálu písemné nebo tištěné
povahy pořídit kopie, popř. fotografie, nebo jiné rozmnoženiny přičemž je povinen uhradit náklady s tím
spojené, pokud by tímto nebyla porušena platná legislativa.
ve všech svých pracích uvádět zdroj informací – tj. název muzea, využité archivní, sbírkové či jiné soubory
nebo názvy předmětů, písemností nebo dokumentace a evidenční čísla předmětů, písemností nebo
dokumentace, z nichž bylo čerpáno
při publikování výsledků badatelské práce se badatel zavazuje bezplatně odevzdat jeden exemplář své práce
do knihovny Muzea Beskyd Frýdek-Místek, p. o., případně do podsbírky Rukopisy

-

při publikování fotografií sbírkových předmětů je povinen dbát platné legislativy (zejména autorského
zákona).

5.
-

Povinnosti správce fondu
při předkládání materiálu na základě Badatelského listu zkontrolovat s badatelem před započetím studia a po
jeho skončení stav a počet předkládaného materiálu
po skončení studia uložit materiál bezpečně do depozitáře
po skončení a odevzdání všech studovaných materiálů odevzdat Badatelský list k založení pracovníkovi
pověřenému touto agendou.

-

6. Podmínky pro pořízení a další využití rozmnoženin sbírkových předmětů a rozmnoženin dokumentace sbírek
a) Povolí-li to správce fondu nebo náměstek úseku a dovolí-li to povaha a stav studovaného předmětu (věci)
může si badatel z materiálu písemné nebo tištěné povahy (včetně dokumentace sbírek) nechat pořídit kopie,
popř. fotografie trojrozměrných předmětů, nebo jiné rozmnoženiny, pokud by tímto nebyla porušena platná
legislativa (zejména autorský zákon).
b) Použít vlastní reprodukční zařízení není povoleno. Reprodukování fotografií, videozáznamů, skenů příp.
jiných nosičů informací a pořizování fotografií muzejních předmětů zajišťuje Muzeum Beskyd FrýdekMístek, p. o. za úhradu dle platného ceníku (viz směrnice pro účetnictví evidovaná pod číslem 26). Náměstek
odborného úseku může povolit výjimku na základě odůvodnitelných případů.
c)
Badatele lze od poplatku za pořízení rozmnoženiny osvobodit v případě použití reprodukcí a rozmnoženin
pro vědecké účely (diplomové a disertační práce, studentské), pokud z nich neplyne žádný majetkový
prospěch, a to na základě písemné žádosti badatele. Žádost schvaluje náměstek úseku. Na osvobození není
právní nárok.
d) Fotografie sbírek mohou být publikovány pouze s údajem o původu předmětu a s uvedením autora snímku.
V případě citací je badatel povinen postupovat dle platné legislativ (zejména autorského zákona).
e) Rozmnoženiny lze bezplatně využít pouze pro vlastní potřebu fyzické osoby, pro vnitřní potřebu právnické
osoby nebo k jednorázovému využití v rámci vědecké či studentské práce (viz Badatelský list).
f) Jiné využití těchto kopií podléhá písemné licenční smlouvě o použití tohoto materiálu se všemi právy a
povinnostmi z ní vyplývající. Smlouva se uzavírá na základě žádosti badatele k rukám řediteli.
g) Pokud muzeum nevlastní autorská práva ke sbírkovým předmětům a jiným nosičům informací, které jsou
předmětem bádání, pak nelze umožnit rozmnožování předmětů žádným způsobem.
7. Badatelský řád je uložen na všech odborných úsecích a je předkládán badateli k seznámení před vyplněním
Badatelského listu.
Výjimky z Badatelského řádu povoluje na základě písemné žádosti ředitel muzea.

