Metodické centrum
pro IT v muzejnictví

Technické muzeum v Brně

Muzeum fotografie
Šechtl a Voseček

pořádají seminář

Digitalizace fotografií
termín:

středa 9. 12. 2009

místo:

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno  Královo Pole

cílová skupina:
zástupci především menších muzeí a galerií se zájmem o digitalizaci v omezených finančních a
personálních podmínkách,
předpokládá se základní znalost digitální fotografie a grafického softwaru
účastnický poplatek: 99, Kč
zahrnuje tištěné materiály pro účastníky a malé občerstvení (káva & čaj, sušenky, bagety)
přihlášky:
do 20. 11. 2009 na citem@citem.cz nebo na tel. 533 435 267 a 533 435 268
(při přihlašování uveďte o které části odpoledního programu máte největší zájem, případně co v
něm postrádáte a rádi byste viděli)
program:
v mírně zjednodušené podobě kopíruje loňský podzimní seminář v NTM a ŽMP,
důraz bude kladen na praktické předvedení pracovních postupů
9:00  9:30

prezence, přivítání účastníků

9:40

David Cigánek: Co všechno lze označit termínem digitalizace (o terminologii a eurospeaku)

10:00

Jan Hubička:

11:30

přestávka s občerstvením a neřízenou kuloárovou diskusí

12:00

Michal Čudrnák: Digitalizácia zbierok a fondov Slovenskej národnej galérie

12:20

praktická část v paralelní sekcích (rotace po cca 40 min.)
A) skenování plochých předloh a negativů (Jan Hubička),
B) úprava obrazu grafickým editorem Zoner (Marie Kocinová),
C) grafické zpracování snímků děl výtv. umění (SNG Bratislava),
D) připojení digitální dokumentace do Demusu (Jarmila Podolníková),
E) tvorba metadatového popisu digit. dokumentů (Zdeněk Lenhart) &
prezentace společného datového úložiště MZM + TMB

16:00

David Cigánek: Prezentace digitálních dat na webu i Webu 2.0 (od CESu po flickr)

16:30

oficiální ukončení programu

kolik obrazové informace je na fotografii,
v jaké kvalitě je vhodné fotografie digitalizovat,
typy skenerů, parametry a omezení

spojení do Technického muzea v Brně:
od vlaku
• tramvaje č. 12 a 13 (směr Technologický park) odjíždějí v intervalech 3 – 5 min. z přestupního
uzlu přímo před nádražím, výstup po 21 minutách na zastávce Technické muzeum
od autobusu
• tramvaj č. 12 odjíždí ze zastávky Zvonařka (přejít po lávce přes křižovatku) každých 5 min.,
výstup po 25 minutách na zastávce Technické muzeum
pěšky z centra Brna
• (jen pro mimořádně otrlé – cca hodina svižné chůze bahnem velkoměsta)
autem

•

mapa

http://tinyurl.com/y8plkzj

doporučené online zdroje informací:
http://www.citem.cz
http://www.technicalmuseum.cz
http://sechtlvosecek.ucw.cz
http://www.citem.cz/projekty/wikicitem

Metodické centrum pro IT v muzejnictví při MZM Brno
Technické muzeum v Brně, informace o výstavách, akce
Fotoateliér a muzeum fotografie Šechtl & Voseček v Táboře
souhrn metodických materiálů k digitalizaci na webu CITeM

http://www.updig.org
http://www.minervaeurope.org

Universal Photographic Digital Imaging Guidelines
Digitisation Guidelines List + Good practices in digitisation

