AVU-2536/2022

Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze

BADATELSKÝ ŘÁD

Badatelský řád archivu Vědecko-výzkumného pracoviště Akademie výtvarných
umění v Praze (dále jen VVP AVU) vydaný na základě § 36 písm. a) zákona č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony:

Čl. 1
Obecná ustanovení
(1) Nahlížet do archiválií lze jen po splnění podmínek stanovených v zákoně a
v prostorách VVP AVU k tomu určených (dále jen „badatelna“). Do prostor, v nichž
jsou archiválie uloženy, nemají žadatelé/žadatelky o nahlížení (dále jen „badatel/ka“)
přístup.
(2) Badatel/ka se při vstupu do badatelny zapíše do knihy návštěv badatelny,
kde uvede datum návštěvy, své jméno, popřípadě jména, a příjmení a účel návštěvy.
Do badatelny nemají přístup osoby znečištěné, pod vlivem alkoholu, drog anebo
jiných psychotropních látek nebo osoby ozbrojené.
(3) V badatelně VVP AVU badatel/ka pravdivě vyplní badatelský list, který je i
žádostí o nahlížení do archiválií. Badatel/ka prokáže svou totožnost platným
občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným obdobným průkazem
totožnosti zaměstnanci/zaměstnankyni pověřené/mu službou a dozorem v
badatelně (dále jen „dozor v badatelně“), který zkontroluje správnost údajů
uvedených v badatelském listu.
(4) Není-li badatel/ka schopen dozoru v badatelně prokázat svou totožnost
platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným obdobným průkazem
totožnosti, nahlížení do archiválií se mu odepře.
(5) V badatelně je nutné zachovávat klid a respektovat studijní prostředí, které
nesmí být narušováno hlukem, hlasitou komunikací s dalšími badateli, nadměrným
pohybem po badatelně a obdobnými rušivými projevy, které neodpovídají účelu
návštěvy v badatelně. V badatelně není dovoleno kouřit, jíst, pít a telefonovat. U
přístrojů, které si badatel/ka případně se souhlasem dozoru badatelny přináší do
badatelny, vypne badatel veškeré zvukové signály.
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Čl. 2
(1) Při nahlížení se badatel/ka řídí pokyny dozoru v badatelně. Dozor v
badatelně může na badateli/badatelce požadovat, aby při pořizování výpisů a
poznámek z některých druhů archiválií používal pouze obyčejné tužky střední
tvrdosti. Dozor v badatelně není povinen poskytovat badateli/badatelce pomoc při
čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, podávání výkladu o
historických reáliích souvisejících s archiváliemi apod.
(2) Při nahlížení badatel/ka archiválie co nejvíce šetří. Archiválie nelze používat
jako psací podložky, přímo z nich kopírovat průpisovým papírem, podtrhávat v nich,
škrtat nebo do nich vpisovat nebo je používat jiným způsobem či k jinému účelu než
je nahlížení. Fyzické poškození archiválie badatelem/badatelkou má za následek, že
mu/jí bude s okamžitou platností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.
(3) Badatelům/badatelkám se zakazuje vynášet archiválie z badatelny.
Vynesení jakékoliv archiválie z badatelny má za následek, že mu/jí bude s okamžitou
platností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.
(4) K nahlédnutí se badateli/badatelce předkládají archiválie ve lhůtě, v
celkovém množství a v množství na jeden návštěvní den podle provozních podmínek
a technických možností archivu s přihlédnutím k významu a účelu nahlížení.
Předkládá se vždy jen takové množství archiválií, jejichž počet a stav při vracení může
dozor v badatelně bez obtíží zkontrolovat. Archiválie budou předloženy do 14 dnů,
případně po domluvě.
(5) V badatelně je možné používat vlastní reprodukční zařízení k pořizování
reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu badatele/badatelky jen se
souhlasem dozoru v badatelně.

Čl. 3
Badatel/ka může v badatelně využívat knih, časopisů a novin z knihovny VVP
AVU v souvislosti se studijním tématem a v jeho rozsahu.

Čl. 4
Jestliže badatel/ka publikoval/a práci, která vznikla na základě nahlížení do
archiválií uložených v archivu, zašle příslušnému archivu jeden její výtisk (například
editace archiválií). Jestliže čerpal/a z archiválií uložených ve více archivech, zašle
publikovanou práci pouze archivu, z jehož archiválií čerpal nejvíce; ostatním archivům
sdělí bibliografické údaje o publikované práci, případně zašle dílo elektronicky ve
formátu PDF.
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Čl. 5
Výše úhrady nákladů spojených s pořízením výpisu, opisu nebo kopie
archiválie v analogové nebo digitální podobě, nákladů spojených s vyhledáním
archiválií a jejich dalším zpracováním a nákladů spojených s pořízením rešerše se řídí
ceníkem služeb.

NÁVŠTĚVNÍ HODINY: dle předchozí písemné nebo telefonické domluvy

V Praze dne 1. června 2022

PhDr.
Evžen
Mrázek

Digitálně podepsal
PhDr. Evžen
Mrázek
Datum: 2022.07.01
09:11:42 +02'00'

PhDr. Evžen Mrázek
kvestor AVU
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Ceník služeb a reprodukčních poplatků platný v badatelně archivu VVP AVU

Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce):
A4

A3

jednostranné černobílé

5,- Kč

8,- Kč

oboustranné černobílé

8,- Kč

12,- Kč

jednostranné barevné

25,- Kč

38,- Kč

oboustranné barevné

33,- Kč

46,- Kč

Digitální reprodukce (skenování):
skenování předloh do formátu A4 včetně

30,- Kč

Licenční užití reprodukcí:
užití reprodukcí pro účely nepublikovaných studijních a vědeckých prací
(diplomové, dizertační práce atp.) použitím vlastního reprodukčního zařízení či
zhotovením reprodukce archiválie v badatelně archivu
zdarma
užití reprodukcí pro nekomerční účely (vědecké a odborné, tj. vědecké časopisy,
sborníky, monografie, katalogy nekomerčních výstav atp.)
500,- Kč

AVU si vyhrazuje právo požadovat podpis licenční smlouvy a předání jednoho
výtisku zdarma. V případě jakéhokoli užití reprodukcí z archivu VVP AVU musí být
vždy uvedena citace minimálně v tomto rozsahu: Archiv VVP AVU. Pokud jsou
známy další údaje o reprodukovaném díle, uvádí se i jejich citace (autor fotografie,
datace aj.)

Rešerše (výsledek systematického, cíleného prohledávání pramenů, archivních
materiálů):
1 hodina výkonu

300,- Kč

