
Program semináře 

Prezence od 9.00 hodin – účastnický poplatek 70 Kč splatný při prezenci 
zahrnuje vedle symbolické úhrady nákladů semináře také občerstvení podá-
vané v době polední přestávky.  

 Vznik fotografie, vývoj a charakteristika některých historických fo-
tografických technik – Jan Mlčoch (UMPRUM) 

 Etnografická fotografie – Helena Beránková (Moravské zemské 
muzeum) 

 Problematika ne/existence archivní terminologie vůbec a v této ob-
lasti zvláště – Emilie Benešová (NA), Jiří Zikmund (Muzeum vý-
chodních Čech)  

 Soubory fotografií uložené v archivech – právní rámec, předar-
chivní péče, základní ošetření a vhodné způsoby adjustace, hlavní 
předpoklady dlouhodobého uchování – Emilie Benešová (NA); 
Soubory fotografií uložené v muzeích – jak se dostávají do muzea, 
základní ošetření a vhodné způsoby adjustace, hlavní předpokla-
dy dlouhodobého uchování – Jiří Zikmund (MVČ)  

 Problematika archivního popisu fotografií v rámci nových Základ-
ních pravidel pro zpřístupnění archiválií – Ivo Šulc (SOkA Chru-
dim)  

Polední přestávka 12.00-13.30 hodin – v jejím rámci příp. exkurze do de-
pozitářů NA pro ukládání fotografií (max. 25 účastníků), cca 30 min. 

 Fotografie jako historický pramen, způsoby a možnosti badatel-
ského využívání – Emilie Benešová (NA), Daniel Povolný (Vojen-
ský historický ústav Praha), Jiří Zikmund (MVČ), Pavel Baudisch 
(NA)  

 Diskuse  

Závěr cca v 16 hodin 

Dotazy mohou účastníci uplatnit po každém bodu semináře.  

Složitější problémy doporučujeme zaslat PhDr. E. Benešové předem na mail 
emilie.benesova@nacr.cz.  

Po skončení semináře lze uskutečnit další exkurze do depozitářů NA.  

 

 PhDr. Lenka Matušíková. v. r. 
 předsedkyně ČIS NA 
 

 

 

 

 

Jméno a příjmení, titul .......................................................................... 

E-mail: .................................................................................................. 

Instituce: ............................................................................................... 

1) Téma diskusního příspěvku:  

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

2) Mám zájem o exkurzi do speciálních depozitářů Národního archivu 
pro ukládání fotografií:  ano – ne 
 
Datum: ............................ 
 
 
 
 .................................... 
 podpis 
 
 

 

 

 

Přihlášku prosím zašlete v písemné nebo elektronické podobě do 28. října 
na adresu: PhDr. Lenka Matušíková, Národní archiv, M. Horákové 133, 
166 21 Praha 6.  

Je také možné data poslat E-mailem na: Lenka.Matusikova@nacr.cz. 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 


 

 


