Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří
IČ 00089257, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně Pr. 1221
___________________________________________________________________________

Badatelský řád
1. Badatel je osoba, která využívá muzejní sbírku a dokumentační práce v muzeu.
2. Pro využívání sbírek k badatelským účelům slouží zejména systematická, chronologická
evidence. Badatel je povinen dohodnout se správcem sbírky předem konkrétní požadavky a
termín badatelské návštěvy.
3. Správce sbírky může odmítnout předložit k badatelskému využití sbírkové předměty, u
kterých by to mohlo ohrozit jejich bezpečnost a uchování v původním stavu.
4. Před započetím badatelského studia je badatel povinen se prokázat občanským průkazem
nebo pasem a vyplnit badatelský list. Badatelské listy jsou uloženy u správce sbírky.
5. Badatel musí při studiu sbírkových předmětů dodržet podmínky stanovené správcem sbírky
nebo kurátorem, např. používání speciálních ochranných pomůcek, aby se zabránilo
poškození studovaných sbírkových předmětů.
6. Badateli jsou sbírkové předměty zpřístupněny na místě určeném správcem sbírky. Do
depozitářů může vstoupit badatel jen výjimečně v doprovodu zaměstnance muzea, vyplní se
o tom záznam v depozitní knize.
7. Kurátor musí seznámit badatele se stavem sbírkového předmětu, který je předložen ke
studiu, a badatel je povinen sbírkový předmět po studiu odevzdat v neporušeném stavu.
8. Případné poškození nebo zjištěné změny stavu je badatel povinen ihned hlásit správci sbírky
nebo kurátorovi, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude odpovídat za zjištěné poškození. Na
žádost badatele mu muzeum potvrdí, že předmět odevzdal ve stavu, v jakém jej převzal.
9. Správce sbírky nebo pověřený zaměstnanec doplňuje do badatelského listu údaje o všech
sbírkových předmětech, které byly badateli předloženy ke studiu.
10. Se souhlasem správce sbírky je povoleno pořizovat obrazové záznamy předložených
předmětů. Badatel se zavazuje pořizovat tyto záznamy výhradně pro vlastní studijní potřeby
a bere na vědomí, že jejich publikování je možné pouze na základě uzavření licenční smlouvy
s Muzeem Brněnska.
11. Poruší-li badatel některou ze základních povinností uložených badatelským řádem, může mu
být další badatelské zpřístupnění sbírkových předmětů odepřeno.
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