
Cyklus seminCyklus semináářůřů na tna tééma:ma:

ObrazovObrazovéé dokumentydokumenty

ZmZměěna nna náázvu i pozvu i pořřadadíí seminsemináářůřů vyhrazena.vyhrazena.



ObrazovObrazovéé dokumenty/archivdokumenty/archiváálielie

I. FotografieI. Fotografie 3. listopadu 20113. listopadu 2011
II. BezpeII. Bezpeččnostnnostníí snsníímkovmkováánníí a dokumentace sba dokumentace sbíírekrek 29. b29. břřezna ezna 
20122012
III.KinematografickIII.Kinematografickéé archivarchiváálielie 23. 23. řřííjen 2012jen 2012
IV. ZvukovIV. Zvukovéé archivarchiváálielie
V. Problematika autorských prV. Problematika autorských prááv pv přři vyui využžíívváánníí fotografických, fotografických, 
kinematografických a zvukových archivkinematografických a zvukových archivááliliíí
VI. MoVI. Možžnosti a zpnosti a způůsoby digitalizace fotografických, soby digitalizace fotografických, 
kinematografických a zvukových archivkinematografických a zvukových archivááliliíí
VII.ZpVII.Způůsoby a mosoby a možžnosti restaurovnosti restaurováánníí/rekonstrukce /rekonstrukce 
fotografických, kinematografických a zvukových archivfotografických, kinematografických a zvukových archivááliliíí



ČČáást III.st III.
ppřřipravujeme: 23. ipravujeme: 23. řřííjna 2012jna 2012 v 9.30v 9.30

KinematografickKinematografickéé archivarchiváálie lie –– jejich jejich 
charakteristika charakteristika –– ppřředbedběžěžný programný program

Mgr. FrantiMgr. Františšek Heusler, Pohled do historie filmovek Heusler, Pohled do historie filmovéé
techniky techniky 
Milan Hrubý, Milan Hrubý, ČČeskoslovenský armeskoslovenský armáádndníí filmfilm
PhDr. Karel MPhDr. Karel Müüller, PhDr. Jarmila ller, PhDr. Jarmila ŠŠttěěrbovrbováá, P, Pééčče o e o 
filmový materifilmový materiáál vl v ZemskZemskéém archivu vm archivu v OpavOpavěě



ČČáást IV.st IV.
ppřřipravujeme: 23. ipravujeme: 23. řřííjna 2012jna 2012 v 9.30v 9.30

ZvukovZvukovéé archivarchiváálie lie –– ppřředbedběžěžný programný program
Gabriel Gabriel GGöösselssel, Historie zvukových nosi, Historie zvukových nosičůčů, jejich , jejich 
materimateriáállůů a vlastnosta vlastnostíí
Mgr. Jana BartoMgr. Jana Bartoššovováá, Archivn, Archivníí zpracovzpracováánníí, , 
dlouhodobdlouhodobéé ulouložženeníí a moa možžnostnostíí vyuvyužžititíí zvukových zvukových 
zzááznamznamůů Archivu Archivu ČČeskeskéého rozhlasuho rozhlasu
PhDr. VladimPhDr. Vladimíír Kaiser, Sbr Kaiser, Sbíírka zvukových rka zvukových 
dokumentdokumentůů Archivu mArchivu měěsta sta ÚÚststíí nad Labem nad Labem 
Mgr. Richard Mahel, Mgr. Richard Mahel, PhPh.d., Zpracov.d., Zpracováánníí zvukových zvukových 
archivarchivááliliíí vv NNáárodnrodníím archivu vm archivu v Praze Praze 



ČČáást I.st I.
I. FotografieI. Fotografie 3. listopadu 20113. listopadu 2011

Problematika fotografiProblematika fotografiíí ulouložžených vených v archivech, muzearchivech, muzeíích, galerich, galeriíích a dalch a dalšíšíchch
pampaměťěťových institucových institucíích ch ČČR R –– Program:Program:

Vznik fotografie, vývoj a charakteristika nVznik fotografie, vývoj a charakteristika něěkterých historických fotografických technik, Jan kterých historických fotografických technik, Jan 
MlMlččoch (UMPRUM) och (UMPRUM) 
EtnografickEtnografickáá fotografie, Helena Berfotografie, Helena Beráánkovnkováá (Moravsk(Moravskéé zemskzemskéé muzeum vmuzeum v BrnBrněě))
Fotografie Fotografie –– termtermíín, který zahrnuje vn, který zahrnuje všše, co vzniklo pe, co vzniklo půůsobensobeníím svm svěětla na citlivou vrstvu tla na citlivou vrstvu 
prostprostřřednictvednictvíím optickm optickéé soustavy soustavy –– vvččetnetněě digitdigitáálnlníí fotografie. Problematika ne/existence archivnfotografie. Problematika ne/existence archivníí
terminologie vterminologie vůůbec a vbec a v ttééto oblasti zvlto oblasti zvlášášttěě, Emilie Bene, Emilie Beneššovováá (N(Náárodnrodníí archiv)archiv)
Soubory fotografiSoubory fotografiíí ulouložženenéé vv archivech (fondy a sbarchivech (fondy a sbíírky) rky) –– prpráávnvníí rráámec, zpmec, způůsob jakým psob jakým přřichicháázejzejíí
do archivu (do archivu (ppřředarchivnedarchivníí ppééčče), ze), záákladnkladníí ooššetetřřeneníí a vhodna vhodnéé zpzpůůsoby adjustace, hlavnsoby adjustace, hlavníí ppřředpoklady edpoklady 
dlouhodobdlouhodobéého uchovho uchováánníí. Nebezpe. Nebezpeččnnéé a nestabilna nestabilníí nosinosičče, Emilie Benee, Emilie Beneššovováá (N(Náárodnrodníí archiv)archiv)
Soubory fotografiSoubory fotografiíí ulouložženenéé vv muzemuzeíích ch –– jak se dostjak se dostáávajvajíí do muzea, zdo muzea, záákladnkladníí ooššetetřřeneníí a vhodna vhodnéé
zpzpůůsoby adjustace, hlavnsoby adjustace, hlavníí ppřředpoklady dlouhodobedpoklady dlouhodobéého uchovho uchováánníí, Ji, Jiřříí Zikmund Zikmund 
Informace o tvorbInformace o tvorběě nových Znových Záákladnkladníích pravidel pro zpch pravidel pro zpřříístupnstupněěnníí archivarchivááliliíí. Problematika . Problematika 
archivnarchivníího popisu fotografiho popisu fotografiíí
PPřřestestáávka 12 vka 12 –– 13.30 13.30 –– vv rráámci pmci přřestestáávky exkurze do depozitvky exkurze do depozitáářůřů NA pro uloNA pro uložženeníí fotografifotografiíí ((maxmax
25 25 úúččastnastnííkkůů) cca 30) cca 30--40 min.40 min.
Fotografie jako historický pramen Fotografie jako historický pramen –– zpzpůůsoby a mosoby a možžnosti badatelsknosti badatelskéého vyuho využžíívváánníí (Emilie (Emilie 
BeneBeneššovováá, Daniel Povolný (Vojenský historický , Daniel Povolný (Vojenský historický úústav Praha), Jistav Praha), Jiřříí Zikmund, Pavel Baudisch (NA)Zikmund, Pavel Baudisch (NA)



ČČáást II. st II. 
29. b29. břřezna 2012ezna 2012

BezpeBezpeččnostnnostníí snsníímkovmkováánníí a dokumentace sba dokumentace sbíírek rek –– Program:Program:
Role ochrannRole ochrannéého ho mikrofilmovmikrofilmováánníí vv knihovnknihovnáách vch v ČČeskeskéé republice. Jirepublice. Jiřříí PoliPoliššenský, enský, 
NNáárodnrodníí knihovnaknihovna
MoMožžnosti a zpnosti a způůsoby zabezpesoby zabezpeččeneníí a ochrany archiva ochrany archivááliliíí –– shrnutshrnutíí sousouččasnasnéého stavu a ho stavu a 
perspektivy. Emilie Beneperspektivy. Emilie Beneššovováá, N, Náárodnrodníí archivarchiv
BezpeBezpeččnostnnostníí snsníímkovmkováánníí archivarchivááliliíí vv ZemskZemskéém archivu vm archivu v OpavOpavěě –– stav a stav a 
perspektivy. PhDr. Karel Mperspektivy. PhDr. Karel Müüller/PhDr. Jarmila ller/PhDr. Jarmila ŠŠttěěrbovrbováá, ZA Opava, ZA Opava
MoMožžnosti regionnosti regionáálnlníího archivu ve stho archivu ve střřednedníí EvropEvropěě v oblasti zabezpev oblasti zabezpeččeneníí a a 
dlouhodobdlouhodobéého uchovho uchováávváánníí archivarchivááliliíí. PhDr. Daniel Dole. PhDr. Daniel Doležžal/ Mgr. Jial/ Mgr. Jiřříí Vichta, Vichta, 
SOA PrahaSOA Praha
Stanovisko odboru archivnStanovisko odboru archivníí sprspráávy a spisovvy a spisovéé sluslužžby MV by MV ČČR kR k popořřizovizováánníí
bezpebezpeččnostnnostníích reprodukcch reprodukcíí archivarchivááliliíí vv archivech. PhDr. Jaroslav Bubenarchivech. PhDr. Jaroslav Bubeníík, OASSS k, OASSS 
MV MV ČČRR
Digitalizace ano, kopie takDigitalizace ano, kopie takéé ano. Vojtano. Vojtěěch Pch Píísasařříík, Thalia k, Thalia PictaPicta
PPřředpoklady uplatnedpoklady uplatněěnníí digitalizace v oblasti zabezpedigitalizace v oblasti zabezpeččovováánníí traditradiččnníích archivch archivááliliíí. . 
PhDr. Karel Koucký, NPhDr. Karel Koucký, Náárodnrodníí archivarchiv



ČČáást V.st V.

Problematika autorských prProblematika autorských prááv pv přři vyui využžíívváánníí
fotografických, kinematografických a zvufotografických, kinematografických a zvu--
kovýchkových archivarchivááliliíí

z pohledu novz pohledu novéého autorskho autorskéého zho záákona (budekona (bude--li)li)
lze archivlze archiváálie prezentovat velie prezentovat veřřejnosti nekomerejnosti nekomerččnníím m 
zpzpůůsobem?sobem?
je v souladu autorský zje v souladu autorský záákon a zkon a záákon o archivnictvkon o archivnictvíí
vvččetnetněě provprováádděěccíí vyhlvyhlášášky?ky?
VaVašše dotazy zaslane dotazy zaslanéé ppřředemedem



ČČáást VI.st VI.

MoMožžnosti a zpnosti a způůsoby digitalizace fotografických, soby digitalizace fotografických, 
kinematografických a zvukových archivkinematografických a zvukových archivááliliíí

zpzpůůsoby a mosoby a možžnosti digitalizace jsou rnosti digitalizace jsou růůznznéé a ne kaa ne kažždý dý 
technologický postup je vhodný pro konkrtechnologický postup je vhodný pro konkréétntníí typ archivtyp archiváálie. lie. 
Prezentace technologických postupPrezentace technologických postupůů
jak probjak probííhháá digitalizace prdigitalizace práávvěě u vu váás s –– mmááte zpracovanou te zpracovanou 
koncepci, digitalizujete vlastnkoncepci, digitalizujete vlastníími silami nebo za pomoci mi silami nebo za pomoci 
externexterníí sluslužžby? Jakby? Jakéé jsou vajsou vašše zkue zkuššenosti? Jak uklenosti? Jak uklááddááte te 
zzíískanskanáá data a jakým zpdata a jakým způůsobem je prezentujete?sobem je prezentujete?



ČČáást VII.st VII.

VII.ZpVII.Způůsoby a mosoby a možžnosti nosti 
restaurovrestaurováánníí/rekonstrukce fotografických, /rekonstrukce fotografických, 
kinematografických a zvukových archivkinematografických a zvukových archivááliliíí
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