Rozhodnutí ředitelky Regionálního muzea Mělník, p. o. č. 4/2012 ze dne 15. 8. 2012,
kterým se vydává tento

Badatelský řád.
1.
Badatelský řád stanovuje podmínky zpřístupňování a režim nakládání se sbírkovými
předměty v souvislosti s jejich badatelským využíváním a vymezuje práva vlastníka
sbírkových předmětů při jejich veřejném užívání.
2.
Zpřístupnění sbírkových předmětů muzea pro badatelské účely je bezplatné.
3.
Pro využívání sbírek k badatelským účelům slouží systematická, případně chronologická
evidence, odborně zpracovávané katalogy, popřípadě další podklady (např. fotodokumentace,
kopie apod.).
4.
Originály sbírkových předmětů jsou badatelům zpřístupňovány:
- pouze v případě, umožňuje-li to stav a charakter předmětů,
- na místech k tomu určených,
- za dodržení podmínek, stanovených správcem (např. užití ochranných rukavic apod.).
Správce má právo odmítnout předložit k badatelskému využití ty sbírkové předměty,
u kterých by to mohlo ohrozit jejich bezpečnost a uchování v původním stavu.
5.
Studium sbírkových předmětů probíhá především za přítomnosti správce v jeho pracovně,
případně ve stanovených prostorách.
6.
Vstup badatelů do depozitářů, kde jsou uloženy sbírkové předměty, je zakázán. Výjimky
z tohoto ustanovení povoluje zástupkyně ředitelky muzea, případně ředitelka muzea, na
základě stanoviska správce depozitáře, a to pouze v odůvodněných případech, kdy bádání
mimo depozitář není možné (např. pokud se jedná o předměty značné hmotnosti) nebo účelné.
V takovém případě platí příslušná ustanovení depozitárního režimu pro vstup cizích osob,
včetně podmínky trvalé přítomnosti správce a povinnosti záznamu do depozitární knihy
o vstupu cizí osoby.
7.
Každý badatel je povinen vždy v dostatečném předstihu dohodnout se správcem příslušné
části sbírky konkrétní požadavky a přesný termín badatelské návštěvy. Předem neohlášenou
badatelskou návštěvu je správce depozitáře oprávněn odmítnout.
8.
Každý badatel je povinen před započetím bádání vyplnit badatelský list, případně provést
záznam v knize badatelů, kde uvede zejména tyto údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého

bydliště nebo vysílající organizace, pro kterou studium provádí, téma či účel bádání. Správce
sbírek doplňuje do badatelského listu (knihy badatelů) údaje o všech sbírkových předmětech,
které byly dotyčnému badateli předloženy ke studiu.
9.
Předložené předměty je povoleno fotografovat a filmovat pouze se souhlasem správce
sbírkových předmětů. Takto pořízené záznamy je zakázáno jakkoliv komerčně využívat.
Prohlášení o tom, že bere toto omezení na vědomí, je povinen každý badatel, kterému je
povoleno pořizovat obrazovou dokumentaci sbírkových předmětů, podepsat na badatelském
listě (knize badatelů).
Právo povolit filmováni a fotografování pro komerční účely má pouze zástupkyně ředitelky,
případně přímo ředitelka.
10.
Na základě požadavku badatele a souhlasu správce sbírek je možné, pokud to technické
a personální vybavení muzea dovoluje, pořizovat z požadovaného sbírkového předmětu
pracovní kopie. Kopie každého požadovaného předmětu bude opatřena razítkem muzea. Za
každou kopii zaplatí badatel v hotovosti částku podle aktuálního ceníku muzea.
V odůvodněných případech lze badatelům výhradně pro badatelské, propagační a nekomerční
užití poskytnout i digitální fotografii sbírkových předmětů muzea. O poskytnutí rozhoduje
ředitelka nebo zástupkyně ředitelky.
11.
V případě využití sbírek muzea v odborné autorské práci badatele (publikace, výstava) apod.
je badatel povinen citovat použitý zdroj (pramen) a dodržovat všechna příslušná autorská
a vlastnická práva, případně včetně povinnosti odevzdat muzeu 1 výtisk práce.
Badatelský řád nabývá platnosti dnem 15. 8. 2012. Současně se ruší badatelský řád ze dne
1. dubna 2003.

V Mělníku dne 15. 8. 2012

PhDr. Miloslava Havlíčková
ředitelka muzea

