Workshop

Terénní fotodokumentace (humanitní obory)
Místo konání: Olomouc – sekce archeologie katedry historie Na Hradě 5, Olomouc

Datum konání: 12. září 2012

Cílová skupina (účastníci): odborní pracovníci muzeí (např. Západočeské muzeum v Plzni),
galerií, archeologických institucí (např. ACO, ZČU, UP) a institucí památkové
péče

Účel workshopu: účastníci budou seznámeni s používanými metodami fotografické
dokumentace nemovitých a movitých historických objektů a budou v těchto
metodách vyučováni odbornými lektory formou praktického cvičení –
interaktivní formou si rozšíří znalosti o teoretických a praktických
základech základní fotografické dokumentace

Organizace

Workshop je pořádán v rámci projektu OP VK Partnerství ve výzkumu a prezentaci
archeologického kulturního dědictví, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0056.
Organizačně ho zajišťuje Sekce archeologie katedry historie FF Univerzity Palackého
v Olomouci.
Vedle realizačního týmu projektu UP se na přípravě a odborné náplni workshopu podílejí
pracovníci Metodického centra pro informační technologie v muzejnictví při Moravském
zemském muzeu Brno, jmenovitě:
Marie Kocinová

a odborní lektoři jednotlivých kurzů, jmenovitě:
David Cigánek (Botanická zahrada UP v Olomouci)
Ladislav Rytíř ( UP v Olomouci)
Jan Buřival
Zbyněk Buřival
Vojtěch Písařík (Thalia picta Praha)
Silvie Doleželová (Moravské zemské muzeum v Brně)
Markéta Ondrušková (Muzeum umění Olomouc – lektorka fotografické dokumentace)
Účastníci workshopu absolvují společný úvodní seminář a pak budou dle vlastního výběru
zařazeni do jednotlivých praktických cvičení.
Program:
09:00 - 09:30 registrace
09:30 - 09:40 formální uvítání, organizační pokyny (Kalábková, Kocinová)
09:40 - 10:00 Specifika terénní (foto)dokumentace - muzeologický pohled (Cigánek)
10:00 - 10:45 Fotografické vybavení do terénu (Zbyněk Buřival)
10:45 - 11:15 coffee break alias chvíle na čaj
11:15 - 11:35 Terénní fotodokumentace v archeologii (Rytíř)
11:35 - 11:55 Terénní fotodokumentace architektury a umění (Ondrušková)
11:55 - 12:10 Terénní fotodokumentace v etnografii a divadelnictví (Doleželová)
12:10 - 12:15 pokyny k obědu a odpolednímu bloku
12:15 - 13:30 oběd
13:30 - 13:50 Jak fotografie dnes zlidověla (Písařík)
13:50 - 14:10 Zpracování fotografií pomocí open source programů (Jan Buřival)
14:10 - 14:30 Využití Zoner PhotoStudia pro přípravu fotografií pro web (Kocinová)
14:30 - 16:00 Fotografování v plenéru centra Olomouce pod vedením lektorů + diskuse

Možnost zajištění noclehu pro mimoolomoucké účastníky workshopu (bez poplatku – nutno
nahlásit předem).
Počet účastníků workshopu je omezen na 30 osob.

Kontakt:

P. Kalábková pavlina.kalabkova@upol.cz (mail), 603 59 18 21 (mobilní telefon)

Mapa 1. Poloha místa konání workshopu na mapě – sekce archeologie katedry historie FF UP,
Na Hradě 5, Olomouc

Přihlášky na workshop zasílají zájemci na emailovou adresu Marie Kocinové
mkocinova@mzm.cz
a to nejpozději do 31. 8. 2012.
Program workshopu bude zveřejněn na webových stránkách katedry historie FF UP
www.historie.upol.cz - Aktuality
a na stránkách Metodického centra pro informační technologie v muzejnictví (CITeM)
www.citem.cz.

