Příkaz č. 3/2005 ředitele Technického muzea v Brně
ze dne 1. června 2005 k zajištění standardizovaných veřejných služeb v Technickém
muzeu v Brně (TMB). K naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti
sbírek a veřejných služeb a smyslu zákona č. 483 Sb. ze dne 29. července 2004 a v
souladu s direktivy MK ČR uvedených v č.j. 5234/2005 ukládám pracovníkům TMB na
všech stupních zajistit:
1. Zpřístupnění sbírek muzea prostřednictvím muzejních výstav a expozic,
technických památek, muzejní knihovny, zpřístupněných depozitářů a
badatelny. Časová dostupnost výše uvedených forem zpřístupnění sbírek je
uvedena v příloze č. 1 a za její naplnění odpovídá: vedoucí oddělení Prezentace a
práce s veřejností.
2. Pořádání muzejních programů pro nejširší veřejnost, ale i specifické skupiny
návštěvníků s využitím zejména vlastních fondů a výsledků vědeckovýzkumné a
odborné činnosti muzea:
•

prohlídky s výkladem pro všechny typy škol a návštěvníků zejména na
technických památkách a v expozicích s důrazem na experimentárium technickou hernu
Odpovídá: vedoucí oddělení Prezentace a práce s veřejností

•

speciální prohlídky a kulturní vystoupení pro nevidomé a zdravotně postižené
občany a účast na akci Tmavodmodrý svět
Odpovídá: vedoucí oddělení Dokumentace tyflopedických informací

•

programy pro aktivity rodičů s dětmi, mládež i seniory (BAMBIRIÁDA, soutěž
MODELL HOBY, experimentální tavby-Stará huť, Muzejní noc-hlavní budova,
vyjížďky na letní tábory a do škol, přednášky a ukázky z řemesel-hlavní budova a
technické památky

•

semináře k dokumentaci sledovaných oborů, seminář Konzervátorství a
Industriální archeologie

•

zapojení technických památek in situ do dění v regionu (Horňácké slavnostiKuželov, Mladý kovář a hody-Kovárna Těšany, experimentální tavby-Stará huť a a
hlavní budova, výjezdy historických vozidel a vozidel MHD při výročích a dopravní
nostalgie v rámci projektu Brno-město uprostřed Evropy)

•

činnost Kruhu přátel TMB
Odpovídá: náměstek ředitele Odbor vědy a techniky

3. Informovanost veřejnosti o poskytovaných službách.
Na internetových stránkách TMB pravidelně zveřejňovat výroční zprávu o
činnosti muzea, jakož i návrhu plánu práce s veřejností a muzejní prezentace pro
následující období.
Odpovídá: vedoucí oddělení Prezentace a práce s veřejností

4. Poskytování informací s sbírkovém fondu a jeho využívání. Průběžně
seznamovat veřejnost prostřednictvím internetových stránek, ale i veřejných
médií jak o získávání a renovaci sbírkových předmětů a jich využívání, tak i o
vlastních připravovaných programech ediční činnosti a všech ostatních
muzejních aktivitách. Nabídnout k informaci části katalogů sbírek
neohrožujících jejich ochranu a bezpečnost, umožnit badatelskou a zajistit
knihovnickou činnost.
Odpovídá: vedoucí oddělení Správa sbírek a informací.
5. Na základě žádostí zpracovávat a poskytovat za úplatu stanoviska, odborné
posudky, expertizy a pojednání vycházející z hlavní činnosti dané zřizovací
listinou, jakož i ze sledovaných a dokumentovaných oborů a sbírkového fondu
TMB. Výjimkou je metodická a odborná pomoc poskytovaná TMB vlastníkům
sbírek ve smyslu § 10 Zákona č. 122/2000 Sb.
6. Ekonomickou a fyzickou dostupnost muzejní prezentace a služeb
návštěvníkům.
Odpovídá: náměstek pro provoz a ekonomiku.
6.1. Stanovování cenových výměrů vstupného a poplatků za služby vzhledem k
rozsahu a poskytovaným službám v jednotlivých expozicích, technických
památkách a ostatních aktivitách TMB s poskytováním zlevněného vstupného
nebo volného vstupu. Cenové výměry jsou k dispozici veřejnosti a návštěvníkům.
Odpovídá: náměstek pro provoz a ekonomiku.
Cenový výměr vstupného a poplatků za poskytované služby včetně slev a
bezplatných vstupů a služeb je uveden v Příloze č. 2.
6.2. Fyzická dostupnost. Udržovat v bezporuchovém stavu stávající bezbariérové
vstupy. Pokud stavební řešení neumožní plnohodnotnou prohlídku expozic
tělesně postiženým občanům, zajistit zkvalitňování lektorského výkladu
prostřednictvím dostupných multimediálních systémů.
Odpovídá: vedoucí oddělení Stavebně provozního a vedoucí oddělení
Prezentace a práce s veřejností.
Tento příkaz nabývá účinnosti dne 1.7.2005
Ing. Vlastimil Vykydal
ředitel Technického muzea v Brně

