MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM, METODICKÉ CENTRUM PRO IT V MUZEJNICTVÍ

Vás zve na

Seminář pro začátečníky v oboru muzejní fotografie
Termíny:

13. 11. 2013
20. 11. 2013

Místo:

Učebna CITeM, Brno, Kapucínské náměstí 2, resp. zasedací místnost v 1. poschodí
Dietrichštejnského paláce, Brno, Zelný trh 8 (upřesníme mailem)

Účastnický poplatek: Bez poplatku, naobědvat se lze v okruhu 200 m za cca 80 Kč.
Přihlášky:

Přihlašování uzavřeno, oba termíny jsou zaplněny, jednotlivce však ještě můžeme akceptovat,
pište na adresu mkocinova@mzm.cz nebo volejte na tel. 533 435 267.

Lektor:

Ing. Jan Cága, fotograf MZM

Program:

Informace a praktické rady a ukázky, zejména pro kurátory sbírek, kteří jsou nuceni z nedostatku
jiných možných řešení pořizovat fotografickou dokumentaci sbírek v muzeu svépomocí. Počet
účastníků je limitován kapacitou učebny.

9.00 – 9.30

Registrace

9.30 – 11.30

Proč a jak

12.30 – 15.30

O technice

15.30 – 16.00

Diskuze, dotazy
Osnova:
- Trochu teorie fotografování.
- Exkurz do historie fotografie
- Princip fotoaparátu - clona, čas a zaostření
- Příslušenství fotoaparátu, volba objektivu
- Světlo a jeho vliv na výsledný obraz
- Osvětlovací technika
- Správné nastavení fotoaparátu
- Fotografie sbírkového předmětu
- Praktické informace, správná volba pozadí
- Zpracování obrazových dat
- Postprocessing, aneb bez úprav v PC to nejde.
- Návštěva fotoateliéru.

S sebou:

si můžete vzít fotoaparát a notebook.

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

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM, METODICKÉ CENTRUM PRO IT V MUZEJNICTVÍ

Jak se k nám dostanete:
Učebna CITeM, Brno, Kapucínské náměstí 2
Mapa:
http://www.mapy.cz/#!z=16&t=s&x=16.606496&y=49.192269&d=user_16.610310%2C49.191582%2CKapuc%C3%ADnsk%C3%A
9%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%20304%2F2%2C%20Brno%2C%20okres%20Brnom%C4%9Bsto~U%C4%8Debna%20CITeM_1
Pojedete-li autem, dejte předem vědět, abychom zamluvili místo na parkovišti MZM v Tomkově zahrádce před budovou
tzv. Rybárny, v níž sídlí CITeM:
Mapa:
http://www.mapy.cz/#x=138145536@y=132802304@z=16@mm=ZP@ax=138148752@ay=132800416@at=CITeM@ad=CITeM
Popis:
Autem: Z dálnice A1 exit 194 (proti odbočce na Wien, ne na Bratislavu), směr centrum asi 2km, za řekou Svratkou na
semaforu doleva a hned (před halou Rondo) na semaforu 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 533 435 267,
přijdeme naproti na Šilingrovo nám s povolením vjezdu a klíčem.

