Badatelský řád
Sbírkové fondy střediska muzeum a galerie Městských kulturních zařízení Hranice (dále jen
muzeum) slouží potřebám široké veřejnosti, zejména potřebám vědeckých, kulturních a
správních institucí. Pro využití sbírkového fondu platí tyto zásady:
1. Badatelé mohou využívat sbírkové předměty ke studiu a badatelským účelům
v souladu se zákonem a s tímto badatelským řádem.
2. Návštěvník je povinen vyplnit badatelský list a předložit odpovědnému pracovníku
muzea průkaz totožnosti ke kontrole údajů. Badatelský list je označen pořadovým
číslem, s uvedením roku. Badatelské listy se trvale uchovávají.
3. Sbírkové předměty lze zpřístupnit jen na místech k tomu určených, a to za přítomnosti
odpovědného pracovníka muzea. Badatel přitom musí být na návštěvě domluven
předem se správcem sbírky a musí mu předem sdělit předmět studia. Sbírkové
předměty nebudou badateli zpřístupněny, pokud to nedovoluje jejich stav.
4. Badatel je povinen s odpovědným pracovníkem před započetím a po ukončení studia
zkontrolovat materiál předložený ke studiu podle badatelského listu, po dobu studia
pečovat o to, aby zapůjčený materiál nepoškodil, neměnil, popř. nenarušil jeho
uspořádání.
5. Badatel je povinen odevzdat předložený materiál neporušený a hradit škody, které
vznikly jeho zaviněním. Badatel se při každé návštěvě zapíše do knihy návštěv
příslušného pracoviště.
6. Při studiu dbá pokynů odpovědného pracovníka muzea a s dotazy se obrací na něj.
7. Množství studijního materiálu předkládá odpovědný pracovník muzea tak, aby byl
schopen vrácený materiál ihned zkontrolovat.
8. Během bádání je zakázáno jíst, pít, kouřit, aby nedošlo k poškození sbírkových
předmětů.
9. Badatel může použít vlastní dokumentační techniku (fotoaparát, skener atd.) pouze se
souhlasem ředitelky.
10. Pořizuje-li badatel kopie či fotografické snímky, je povinen písemně uvést jejich počet.
Pořizování záznamů s využitím reprodukčních zařízení muzea je zpoplatněno.
11. Veřejná publikace záznamů získaných studiem je možná se souhlasem ředitelky.
Badatel je povinen ve svých pracích uvádět zdroj použitého materiálu. Uveřejní-li
badatel informace získané studiem sbírkového fondu muzea, je povinen odevzdat
jeden výtisk této publikace do muzejní knihovny.
12. Poruší-li badatel některé ze základních povinností uložených badatelským řádem,
může mu být další studium muzejních předmětů odepřeno

Badatelský řád nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2015

