BADATELSKÝ ŘÁD
Oblastní galerie v Liberci, příspěvkové organizace
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Obecná ustanovení
Badatelský řád stanoví režim využívání uměleckých děl ke studijním a vědeckým
účelům.
Zájemce o studium uměleckých děl (dále jen „badatel“) může využívat umělecká díla
ze sbírek OGL ke studijním účelům jen za podmínek stanovených tímto badatelským
řádem.
Studium uměleckých děl
Ke studijním účelům lze využívat pouze řádně evidované sbírkové předměty, jejichž
fyzický stav dovoluje badatelské využití.
Badatel je povinen předložit písemnou žádost o studium uměleckých děl, jež musí
obsahovat jméno, příjmení, adresu bydliště, datum narození, telefon, email, přesné
určení studijního zájmu a seznam požadovaných uměleckých děl. Žádost může být
OGL zaslána rovněž prostřednictvím elektronického formuláře z webových stránek
OGL. Studenti středních a vysokých škol předloží žádost spolu s potvrzením studia na
příslušné škole.
Ředitel OGL může žádost o studium uměleckých děl k badatelským účelům
zamítnout. Zamítnutí se sděluje písemně. O souhlasu se studiem uměleckých děl, o
němž rozhoduje ředitel OGL, se žadatel informuje neformálním sdělením
(telefonicky, elektronickou poštou apod.).
Badatel musí před započetím studia uměleckého díla prokázat svou totožnost
občanským průkazem nebo cestovním pasem, vyplnit badatelský list, jehož vzor je
přílohou tohoto Badatelského řádu, a seznámit se s tímto Badatelským řádem.
Sbírkové předměty ke studijním účelům se badateli předkládají pouze prezenčně, a to
v prostorách k tomuto účelu vyhrazených. Do jiných prostor nemá badatel přístup.
Badatel může při studiu využít podle potřeby knihovny OGL a dalších pramenů,
pokud s jejich užitím byl vysloven souhlas.
Badatel může požádat o pořízení zpoplatněných výpisů nebo reprodukcí uměleckých
děl. OGL není povinna požadavku vyhovět.
OGL má právo stanovit zvláštní podmínky pro vydání uměleckých děl k vědeckému
nebo studijnímu bádání.
Povinnosti badatele
Badatel je povinen:
a) řídit se pokyny pracovníka galerie, který s ním spolupracuje,
b) dodržovat dobu určenou pro studium a další provozní předpisy OGL, s nimiž byl
seznámen,
c) respektovat termíny předložení předmětů ke studiu,
d) v prostorách určených ke studiu zachovávat klid, nejíst, nepít a nekouřit,
e) požadovat ke studiu pouze předměty v souladu se studijním programem
konkretizovaným v badatelské knize a v množství odpovídajícím prostorovým a
jiným podmínkám OGL,
f) nové požadavky na studijní materiál oznámit v předstihu příslušnému zaměstnanci
OGL,
g) oznámit příslušnému zaměstnanci OGL přerušení studia na delší dobu,
h) s předloženými předměty zacházet šetrně, aby nedošlo k jejich poškození,
nezasahovat do systému uspořádání materiálů, v případech, kdy je předepsáno
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používání nezbytných ochranných pomůcek (bavlněné rukavice při práci s
papírovými sbírkami, u předmětů z kovu apod.) je badatel povinen tyto při studiu
používat,
umělecké předměty předat výhradně příslušnému zaměstnanci OGL ve stavu, v
jakém mu byly předloženy ke studiu,
případě, že bude nutno použít speciálních studijních metod za použití odpovídající
přístrojové techniky (rentgen, laboratorní metody apod.) je povinen si vyžádat
povolení od ředitele OGL,
při zveřejňování výsledků studia respektovat prioritu vědeckého určení předmětu,
pokud je v záznamech evidence uvedena, v celém znění ocitovat název Oblastní
galerie v Liberci, příspěvková organizace, příslušné inventární číslo uměleckého
předmětu,
galerii zaslat jeden výtisk publikace (bibliografického záznamu apod.), v níž byly
výsledky studia zveřejněny.

4.

Porušení povinností
Nedodržení povinností uvedených v čl. 3. může mít za následek vyloučení ze studia,
nepovolení další badatelské práce, případně uplatnění požadavku na náhradu škody,
kterou by badatel způsobil.

5.

OGL je povinna:
a) poskytnout badateli vyžádané předměty v termínu a v rozsahu, v jakém byl
schválen ředitelem OGL,
b) vytvořit badateli základní podmínky pro studium dle možností OGL,
c) poskytnout badateli odborné informace, pokud o to badatel požádá,
d) příslušný zaměstnanec OGL je povinen při navrácení uměleckého díla
zkontrolovat jeho stav a poznamenat jej do Badatelského listu,
e) použít osobní data poskytnutá badatelem výlučně k evidenci badatelských návštěv
a jejich vyhodnocení, OGL uchová osobní údaje badatele tak, aby nemohly být
zneužity a nebude tyto údaje předávat třetím osobám.

6.

Účinnost
Tento Badatelský řád vstupuje v platnost od 1. října 2008.

Mgr. Jan Randáček
ředitel
Oblastní galerie v Liberci,
příspěvková organizace

Příloha: Badatelský list

Rok ………………

Poř. č.……………

Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace

BADATELSKÝ LIST
Jméno a příjmení ..............................................................................................
rozená ................................................
Den, měsíc, rok a místo narození ...............................................................................................................................
Adresa bydliště ...........................................................................................................................................................
telefon ...........................
Zaměstnání, jméno a adresa zaměstnavatele
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Národnost

.............................................. Státní občanství ...................................................................................

Číslo občanského průkazu/ cestovního pasu ..............................................................................................................
Přesné označení tématu studia s časovým vymezením .............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Účel nahlížení (úřední, vědecký, soukromý apod.) ...................................................................................................
Zaměření výzkumu (průzkum, studium, výstava apod.)……...……………………………………………………
V případě úředního (služebního) účelu nahlížení:
Název a adresa organizace, vědecké nebo jiné instituce, pro kterou badatel pracuje
.....................................................................................................................................................................................
Podepsaný prohlašuje, že se seznámil s ustanoveními badatelského řádu a bere na vědomí, že při porušení
základních povinností mu může být další nahlížení do archiválií odepřeno, popřípadě udělený souhlas odvolán.
V ................................... dne ............................. 20.. .

Podpis:………..............................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Údaje přezkoumal ......................................... dne ............................
Nahlížení povoleno ....................................... dne ............................
Dodaná práce zařazena do knihovny (čís. invent.) ..........................

Doklad o předložených a navrácených uměleckých dílech
Poř. č.

Název, autor, technika,
rozměry, číslo

Vydáno Podpis badatele Vráceno

Poznámka

