RADA GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY
VE SPOLUPRÁCI
S METODICKÝM CENTREM PRO IT V MUZEJNICTVÍ (CITeM)
A
METODICKÝM CENTREM PRO MUZEA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA WORKSHOP

MUZEJNÍ AUTORITY
A
REGISTR SBÍREK VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Termín konání: úterý 31. 1. 2012 až středa 1. 2. 2012
Místo konání: Národní galerie v Praze, Veletržní palác - auditorium, 6. patro,
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Lektoři:

Zdeněk Bartl (Národní knihovna ČR)
Vlaďka Mazačová (RG ČR)
Zdeněk Lenhart, Jarmila Podolníková (CITeM)
Jana Šubová (Cosmotron Bohemia, s.r.o.)

Účastnický poplatek: 300,- Kč na dva dny, 150,- Kč na jeden den

PROGRAM WORKSHOPU
úterý 31. 1. 2012
přednášky a diskuse pro širší okruh zájemců
10.00 – 10.30 prezence
10.30 – 13.00 dopolední blok s krátkou přestávkou na kávu
● Zahájení
-

uvítání ředitelkou Sekce odborných činností NG v Praze dr. Řepovou
úvodní slovo předsedy RG ČR dr. Jiřího Jůzy

-

stručné seznámení s projektem
představení řešitelů, užší a širší pracovní skupiny
analýza situace (hesláře v českém muzejním prostředí, mezinárodní zdroje, výhrady proti
národním autoritám, požadavky na muzejní autority)
vysvětlení základních pojmů (autority, znalostní databáze, konceptuální model, událost)
základní principy řešení
technická realizace
představení výsledků projektu (statistiky, předvedení editoru a prohlížeče, možnosti jejich využití
v kurátorské praxi, metodika zápisu)
zhodnocení projektu z pohledu NK ČR

● Národní autority v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR

-

13.00 – 14.00 polední přestávka – občerstvení zajištěno
14.00 – 17.00 odpolední blok s krátkou přestávkou na kávu
● Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority (MA)
-

stručné seznámení s projektem RG
představení výsledků pracovní skupiny pro Registr sbírek (rejstřík autorů, statistiky, předvedení
sjednocování jmen v DEMUS)
podrobný rozbor záznamu v editoru MA
vyhledávání v prohlížeči MA

středa 1. 2. 2012
praktická cvičení pro kurátory dodávající data do Registru a pro užší okruh
vážných zájemců o spolupráci na tvorbě MA
Předpokládá se, že účastníci budou mít vlastní notebooky s nainstalovaným systémem
Demus01 Výtvarné umění.

9.00 – 12.00 dopolední blok s krátkou přestávkou na kávu
● DEMUS, Registr sbírek výtvarného umění a MA
-

ukázka práce s editorem MA
praktické vyzkoušení zápisu nové muzejní autority
komunikace prostřednictvím GoogleDocs
ukázka sjednocování jmen autorů v DEMUSu
praktické vyzkoušení sjednocování jmen autorů v DEMUSu (každý kurátor na vlastních datech)

12.00 – 13.00 polední přestávka – občerstvení zajištěno
13.00 – 16.00 odpolední blok s krátkou přestávkou na kávu
● Muzejní autority
-

-

formální a ekonomický rámec spolupráce
práce s Katalogem zdrojů
řešení specifických problémů

