Zveme na opakování semináře k tématu

Muzea a digitalizace
Termín:

12. – 13. 10. 2010

Místo:

Brno, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 8 (Dietrichštejnský palác)

Cílová skupina:
zástupci muzeí a galerií se zájmem o digitalizaci, předpokládá se základní znalost digitální fotografie a grafického
softwaru.
účastnický poplatek: 100,- Kč na den
zahrnuje malé občerstvení (káva & čaj, sušenky) a odpolední svačinu (bageta), na oběd lze zajít do nedaleké
francouzské restaurace (http://www.leauvive.info/menu.php), kde je pro účastníky zamluven salónek, nebo jinam. Pro
prvních sedm zájemců je možné rezervovat ubytování v Technickém muzeu v Brně za 240 Kč.
přihlášky:
do 6. 10. 2010 prostřednictvím on-line formuláře na adrese
http://www.mzm.cz/mzm/seminare/dotaznik.php? nebo na tel. 533 435 267 a 533 435 268 (počet účastníků omezen).
program:
opakování letošního květnového semináře v NTM pro účastníky z Moravy - navazujeme na loňský podzimní seminář
v TMB a předloňský seminář v NTM a ŽMP
12. října 2010, začátek 10.00
Specifika digitalizace fotografických materiálů (pozitivy, negativy, historické nosiče)
Účastníci semináře se seznámí s možnostmi digitalizace fotografických pozitivů, negativů a historických fotografických
materiálů. Probereme specifické požadavky na digitalizaci jednotlivých typů předloh a dosažitelné výsledky v závislosti na
použitém technickém vybavení. Dozvíte se o možnostech digitalizace na různých typech skeneru, úpravě digitálních
obrazů, kvalitativních požadavcích pro různé využití.
V technicky zaměřené části se budeme věnovat technickým parametrům různých skenerů – řekneme si něco o rozlišení,
denzitě, barevné hloubce, ostrosti.
Trvání semináře: 6 hodin s přestávkami na oběd a občerstvení.
Lektorka: Magdalena Buriánková, DiS., koordinátorka digitalizace v NTM (e-mail: magdalena.buriankova@ntm.cz)
13. října 2010, začátek 10.00
Fotografická dokumentace v muzejním prostředí
Účastníci semináře se seznámí s druhy fotografické dokumentace v muzejním prostředí – dokumentačních fotografií v
exteriéru a v interiéru, fotografií pro účely evidence sbírek, fotografií pro prezentační a publikační účely. Budou zmíněna
specifika jednotlivých druhu fotografií, potřebné technické vybavení, nejčastější chyby.
V technicky zaměřené části se budeme věnovat fotografování digitálním fotoaparátem. Probereme základní
technologické pojmy, praktické využití funkcí přístrojů, tipy a triky. Nakonec zmíníme ukládání snímku, přenos do
počítače. Lektorem bude profesionální fotograf se zkušenostmi z muzejního prostředí.
Trvání semináře: 5 hodin s přestávkami na oběd a občerstvení.
Lektorka: Kateřina Uksová, fotografka NTM (e-mail: katerina.uksova@ntm.cz)

spojení do Moravského zemského muzea v Brně
Zelný trh 8
602 00 Brno:
Vlakem: Brno hl.n.
•

východ směr centrum, pěšky doleva podél nástupiště tramvají. První ulicí (Masarykova) doprava, po 80m první
odbočkou doleva, na Kapucínském náměstíčku doprava na Zelný trh. Po jeho levé straně minete ředitelství MZM, po
horní straně náměstí půjdete doprava k portálu hlavní budovy MZM (Dietrichštejnský palác). Seminář se koná v 1.
poschodí. Trvá to necelých 5 min bez zastavování.

Autobusem z Prahy:
•

Obvykle končí na starém autobusovém nádraží u hotelu Grand - přejděte přes ulici k hotelu, dejte se vlevo k
vlakovému nádraží. Dále viz popis od vlaku. Celkem 8 min.

Autobusem odjinud:
•

Z autobusového nádraží Zvonařka vedou k centru města dva nadchody, vzdálenost je stejná, levý je zajímavější,
vede skrze obchodní centrum Vaňkovka, pravý Vaňkovku míjí. Za Vaňkovkou se spojují, pokračujte přímo
podchodem pod nádražím. Z podchodu po schodech na nástupiště tramvají, na druhém koci nástupiště doprava
Masarykovou ulicí, viz cesta od vlaku. Celkem 13 min.

•

Alternativa šalinou: ze Zvonařky pravým nadchodem, z něho dolů na tramvajovou smyčku, je vidět. V automatu kupte
lístek za 14 Kč. Tramvají č.12 směr Červinkova nebo č.9 směr Lesná, vystupte na druhé zastávce - vlakové nádraží.
Pár kroků ve směru jízdy a doprava Masarykovou ulicí, viz cesta od vlaku. Čas tím obvykle neušetříte.

Autem:
•

Z dálnice D1 exit 194 je nyní uzavřen (práce na silnici od 8.3.2010 do 30.11.2010 18:00), ze směru Praha použijte
výjezd Exit 190 Brno-západ ve směru Brno-centrum (k Brněnskému výstavišti), na mimoúrovňové křižovatce hned za
tunelem doprava cca 2 km po nábřeží kolem Svratky, na druhém semaforu (kolem haly Rondo) doleva, ulicí Nové
Sady až ke skalám Petrova, na posledním semaforu těsně před skalami doleva nahoru (tramvaj, ul.Husova), nahoře
na semaforu (náměstíčko Šilingrovo) doprava a hned zase doprava ulicí Biskupskou, po 100m na vidlici do zákazu
vjezdu vlevo dolů, po 60m doprava, po 20m doleva do zamčené ohrady, muzejní parkoviště.

•

Ve směru od Bratislavy použijte výjezd Exit 196 Brno-jih směr centrum, cca po 300 m doleva, dále cca 2 km ulocí
Plotní a Dornych kolem Vaňkovky až k obchodnímu domu Tesco, tam doleva ulicí Úzká pod železniční most, za ním
doprava, ulicí Nové Sady až ke skalám Petrova, na posledním semaforu těsně před skalami doleva nahoru (tramvaj,
ul.Husova), nahoře na semaforu (náměstíčko Šilingrovo) doprava a hned zase doprava ulicí Biskupskou, po 100m na
vidlici do zákazu vjezdu vlevo dolů, po 60m doprava, po 20m doleva do zamčené ohrady, muzejní parkoviště.

•

Ozvěte se prosím po výjezdu z dálnice na +420 603 741 714 nebo 533 435 268, přijdeme naproti na Šilingrovo nám.
s povolením vjezdu a klíčem.

•

mapa http://tinyurl.com/MZMBrno

doporučené on-line zdroje informací:
http://www.citem.cz
http://www.citem.cz/wiki
http://www.updig.org
http://www.minervaeurope.org

Metodické centrum pro IT v muzejnictví při MZM Brno
souhrn metodických materiálů k digitalizaci na webu CITeM
Universal Photographic Digital Imaging Guidelines
Digitisation Guidelines List + Good practices in digitisation

