Sběratelství a sbírkotvorná činnost muzeí – 10.12.2003


MUZEALITA

Muzealita – 3 znaky:
	kulturní statek  (něco víc než obyčejný předmět)

původní pramen vědeckého poznání
prostředek kulturně-výchovného působení
	u nás hmotná kultura menší než pramenná


UMĚLECKÉ     X    HISTORICKÉ    MUZEUM

	umělecké muzeum si vezme pouze pohár (nějakou věc)  X historické navíc doklady o jeho výrobě apod.

nestačí jen pověsit obrazy na zeď, chce to vysvětlení, doplnění …
muzeum nesmí být elitářské – musí ho pochopit obyčejní lidé

TEZAURACE

	selekce končí tím, že se něco dá do muzea, začíná tezaurace
= všechny úkony, které děláme s předmětem, když už je v muzeu, může to být přerušeno prezentací

zapsání do evidence (přírůstková kniha) – 1. stupeň, pak odborná práce
jedna z nejzákladnějších úloh muzea

	schopnost sbírku konzervovat

schopnost dlouhodobě uskladňovat
přiměřené množství odborných pracovníků
finance
zájem veřejnosti
prostory pro výstavy a expozice

	5 činností v rámci tezaurace:


	systematizace sbírek – odpovídající místo v depozitáři – v praxi složité – depozitář:


	dělení dle stavu

dle materiálu
dle vnitřního principu – dle lokalit, archeolog. kultur, středověk, pravěk, …
dle hodnoty předmětu

	zamezit kolísání teploty, prach, škůdci, požár, … ochrana a bezpečnost sbírek …

pozor při manipulaci! nešetřit na obalových materiálech
každý depozitář má svůj písemně stanovený režim, kdo s kým může do depozitáře vstoupit, kde jsou klíče, kdo zodpovídá

	evidence sbírek 122/2000 Sb. (přírůstky, systematická evidence, inventarizace, zápis do CES …)


	muzealizace sbírek – zhodnocovací proces, tvorba nových informací získaných při zpracování, katalogizaci, zkoumáním předmětu


	konzervační zásahy – soubor opatření a zásahů, jimiž se zajišťuje autenticita předmětu, zastavit proces zániku předmětu, vede tím k zajištění autenticity, původního tvaru, podoby ... hranice mezi konzervaci a restaurací jsou velmi pofidérní


	systematizace údajů o sbírkách – PC


	v rámci tezaurace se předmět dostává do nových vztahů, tvoří se fond, který je cennější než soubor jednotlivity, má vyšší vypovídací hodnotu

VĚDECKÉ ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ SBÍREK

	muzea vytvářela podmínky pro budování systematiky vědních disciplín (19. st.)

Palacký: “snaha o vytvoření komplexního obrazu vlasti” – to už jaksi nejde, nutná specializace

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SBÍREK

	zpracování sbírkových fondů

	vytváření-získávání informací o předmětu – klasifikace

zaznamenání, uchování těchto informací – PC, lístkovnice
práce s těmito informacemi
	málokdy zveřejněné seznamy sb. fondů, je nutná osobní návštěva ředitele, fondy často slouží jen muzejním pracovníkům, informace o předmětu nejsou soukromé, vše se musí dát k dispozici, zkušenost pracovníků často ukazuje systematika sb. fondu, muzeum pracuje samo pro sebe, nedostatek tříditelů prohlubuje nechuť to zpracovat
	vytvořit, popsat a předat !!!


