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Centrální evidence sbírek - aplikace nového zákona o muzejních sbírkách
Zdeněk Lenhart a Radka Durmonová, Moravské zemské muzeum, mzm@mzm.cz

Tento příspěvek jsem přednášel jen s pomocí bodového scénáře a serie několika doprovodných snímků v PowerPointu. Pro účely sborníku jsem tyto zdroje spojil, ale nepovažoval jsem za nutné dávat jim nějakou vyšší literární formu. Děkuji za odpuštění. 
10.12.2001 Zdeněk  Lenhart (i za nemocnou Radku Durmonovou)

Úvod
“Digitální svět” - jen některá muzea do něho nakukují, jiná jsou dosud mimo 
“Digitalizace” - každý má jinou potřebu a jinou představu (uměnovědní obory - obrázky, přírodovědné - databáze textové)
Tento příspěvek je určen nemuzejníkům, muzejníci už absolvovali řadu seminářů
Dosavadní evidence sbírek v muzeích - ukázky:
papírové katalogizační karty, obrazovkaAISM (dBase IV), Demus (Access 97), Bach

Proč zákon č.122/2000 Sb.
- EU požaduje volný pohyb zboží, ale kulturní hodnoty vyžadují omezení a musí být proto jasně definovány.
-	Dosavadní směrnice byly nezávazné, zákon zastaralý

Přehled předpisů:
Zákon č.54/1959 Sb. o muzeích a galeriích
Směrnice pro správu sbírek v muzeích a galeriích, Min. školství a kultury, 21.12.1960
Směrnice pro správu, evidenci a ochranu sbírek v muzeích a galeriích, MŠK 1.1.1984
	roku 1988 vyřazena z obecně závazných předpisů
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
Platí od 12.5.2000, termín pro zápis sbírek do CES je 12.5.2002
Vyhláška Ministerstva kultury  č. 275/2000 Sb., 
Platí od 18.8.2000
Metodický pokyn Ministerstva kultury č.j. 53/2001
Vydán 4.1.2001
Závazný je pro muzea a galerie zřizované Ministerstvem kultury
Příručka muzejníkova I
Tvorba, evidence, inventarizace, bezpečnost sbírek v muzeích
Jiří Žalman, Pavel Jirásek
v tisku

Důsledky zákona 122/2000
CES - centrální evidence sbírek, viz níže
Povinnost chránit a evidovat sbírky (ne účetní evidence)
Právní ochrana sbírek
Uznání dosavadní evidence (generální pardon)
Základní majetkoprávní evidencí není nadále systematická, ale chronologická evidence

Realizace CES
CES - v původní představě papírová evidence, nyní on line databáze s regulovaným přístupem, www rozhraní
CES eviduje celé sbírky (soubory), ne jednotlivé předměty !
CES obsahuje:
	vlastník + správce (jméno, sídlo, IČO/RČ)
	sbírka (název)   -obvykle jedno muzeum = jedna sbírka
	podsbírka (obor, případně název), zaznamenává se:
		charakteristika celé podsbírky - volný text členěný do tří oddělených částí:
		   1. území (původ, používání, nález)
		   2. období (vznik, používání, ...)
		   3. předměty (hromadná charakteristika)
		přítomnost archiválií (ano/ne)
		přítomnost kulturních památek (ano/ne)
		seznam evidenčních čísel předmětů (přednostně inventární, nejsou-li, tak přírůstková)
			(jen čísla bez jakéhokoliv popisu!)

CESik - pomocný program - příprava dat u správců sbírek
	nejrozšířenější program v muzeích, ale pro vlastní evidenci nedostačuje 
	(jen zkontroluje duplicity čísel)

Demus, Bach, apod. - SW pro evidenci a dokumentaci předmětů, nutno přidat export čísel do CESiku

Povinné údaje o každém předmětu ve vlastní evidenci u vlastníka (správce) sbírek
(aneb co vyžaduje zákon  č.122/2000 Sb., § 9 odst.1 písm. d) bod 1 - 6)
Název
Popis, případně rozčlenit na:
   materiál
   rozměry
   hmotnost
   datace
   datum akvizice
   autor
   (jiné)
   počet (při hromadné evidenci)
Území, podle povahy předmětu:
   vznik
   užití
   nález
Nabytí, zejména
   datum
   způsob
   doklad
   okolnosti
Stav (zachovalost, poškození)
Evidenční číslo
Označení archiválií

Výhledy
Demus - nová verze Demus01 splňující požadavky zákona
Projekt Kulturní dědictví pro všechny - on line katalog předmětů, otevřený, vícejazyčný 
	vychází z muzejních sbírek, ale neuzavírá se před ničím,
	záštita AMG a MKČR, dále MZM, občanské sdružení Česká Kanada
	základní dokument viz http://www.cz-museums.cz/kolokd.htm

Odkazy
Demus:	www.mzm.cz/mzm/demus.htm  (SW pro dokumentaci sbírek, MZM Brno)
CESik:		www.mzm.cz/cesik.htm  (SW pro přípravu dat pro CES)
Bach:		www.bach.cz  (SW pro dokumentaci sbírek, komerční firma)
AMG:		www.cz-museums.cz  (asociace muzeí a galerií)
MK ČR:	www.mkcr.cz
český ICOM:	www.mzm.cz/icom
ICOM:		www.icom.org  (mezinárodní rada muzeí)
CIDOC:	www.cidoc.icom.org  (komise pro dokumentaci sbírek)
Select:		www.computerhelp.cz/obchod/select.asp  (zásadní slevy na produkty Microsoftu)
konference	www.pandora.cz/list/demus  (diskuse o počítačové dokumentaci muzejních sbírek)
	

