Badatelský řád Společnosti pro queer paměť, z.s.
přijatý výborem Společnosti pro queer paměť, z.s. dne 29. září 2015
Čl. 1
Obecná ustanovení
(1) Nahlížet do archiválií a sbírkových předmětů lze jen v prostoru k tomu určeném (dále
jen „badatelna“). Do prostoru, v němž jsou archiválie a sbírkové předměty uloženy, nemají
žadatelé o nahlížení (dále jen „badatel“) přístup.
(2) Badatel se při vstupu do badatelny zapíše do knihy návštěv badatelny, kde uvede datum
návštěvy, své jméno a příjmení a podpis.
(3) V badatelně archivu badatel vyplní badatelský list, který je i žádostí o nahlížení do
archiválií. Badatel je povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, cestovním
pasem, popřípadě jiným osobním dokladem pracovníku pověřenému dozorem v badatelně,
který zkontroluje správnost údajů uvedených v badatelském listu. Nový badatelský list
badatel vyplňuje vždy pro každý kalendářní rok, ve kterém nahlíží do archiválií a při každé
změně účelu nahlížení, popřípadě změně tématu studia.
(4) Badatel před vstupem do badatelny odloží plášť, příruční zavazadla a jiné obdobné věci
na místě k tomu určeném. Do badatelny nemají přístup osoby znečistěné, pod vlivem alkoholu
nebo drog.
(5) V badatelně je nutné zachovávat klid, není v ní dovoleno kouřit, jíst, pít a telefonovat.
Čl. 2
(1) Při nahlížení se badatel řídí pokyny pracovníka pověřeného dozorem v badatelně.
Pracovník pověřený dozorem v badatelně může na badateli požadovat, aby při pořizování
výpisů a poznámek z některých druhů archiválií používal pouze obyčejné tužky střední
tvrdostí. Pracovník pověřený dozorem v badatelně není povinen poskytovat badateli pomoc
při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, podávání výkladu o historických
reáliích souvisejících s archiváliemi apod.
(2) Při nahlížení badatel archiválie co nejvíce šetří. Archiválie nelze používat jako psací
podložky, přímo z nich kopírovat průpisovým papírem, podtrhávat v nich, škrtat nebo do nich
vpisovat nebo je používat jiným způsobem či k jinému účelu než je nahlížení.
(3) Do archiválií vyžádaných badatelem může nahlížet současně jen jedna osoba, a to
badatel, do jehož badatelského listu byly předložené archiválie zapsány. V odůvodněných
případech (např. didaktických, při exkurzích apod.) může pracovník pověřený dozorem v
badatelně povolit nahlížení více osobám.
(4) K nahlédnutí se badateli předkládají archiválie ve lhůtě, v celkovém množství a v
množství na jeden návštěvní den podle provozních podmínek a technických možností archivu
s přihlédnutím k významu a účelu nahlížení. Předkládá se vždy jen takové množství
archiválií, jejichž počet a stav při vracení může zaměstnanec pověřený dozorem v badatelně
bez obtíží zkontrolovat.
Čl. 3
(1) U archiválií a sbírkových předmětů, u nichž to výbor Společnosti pro queer paměť
výslovně povolí, je v badatelně možné při splnění stanovených podmínek (např. zachování
klidu v badatelně) a pokud nebudou ostatní badatelé obtěžováni, používat vlastní reprodukční
zařízení k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu badatele. K používání

vlastního reprodukčního zařízení je nutný souhlas pracovníka pověřeného dozorem v
badatelně. Souhlas se vyjádří podpisem na badatelem vyplněné písemné žádosti, jejíž vzor je
přílohou vzorového badatelského řádu. Tím není dotčena ochrana případných vlastnických a
autorských práv a práv souvisejících.
(4) Po každém ukončení nahlížení do archiválií je badatel povinen vrátit archiválie v
rozsahu a stavu v jakém mu byly předloženy.
(5) Informace získané z archiválií užívá badatel jen k účelu uvedenému v badatelském
listu. Při jejich využití ve vědeckých nebo jiných pracích se uvádí název archivu, využité
archivní soubory a signatury nebo inventární čísla archiválií (archivní údaje), z nichž bylo
čerpáno.
(6) Jestliže badatel publikoval práci, která vznikla nahlížením do archiválií uložených v
archivu, zašle příslušnému archivu jeden její výtisk (např. edice archiválií).
Čl. 4
Režim zpřístupňování sbírkových předmětů z podsbírky orální historie
(1) Primárními sbírkovými předměty tvořícími tuto podsbírku jsou nahrávky životopisných
rozhovorů. Tyto sbírkové předměty nejsou přístupny badatelské veřejnosti.
(2) Sekundárními sbírkovými předměty jsou texty, které tlumočí obsah primárních
sbírkových předmětů. Tyto sbírkové předměty jsou s výhradou omezení, která určí narátor či
výbor Společnosti pro queer paměť, přístupny badatelské veřejnosti.
(3) Sekundární sbírkové předměty se badateli předkládají ke studiu prezenčně v
badatelnách určených Společností pro queer paměť, přičemž studium probíhá ve dvou
režimech:
 Prosté nahlížení bez pořizování reprodukcí a výpisků se umožní po vyplnění
badatelského listu. Obsluha badatelny může odmítnout vstup do badatelny bez
udání důvodu.
 Nahlížení s možností pořízení výpisků či reprodukcí a jejich následného užití se
umožní po vyplnění badatelského listu a poté, co výbor SPQP vyslovil souhlas s
písemnou žádostí obsahující odůvodnění, kterou mu badatel v této věci zaslal.
Výbor může souhlas omezit nebo zamítnout bez udání důvodu.
(4) Badatel je povinen řádně citovat použité zdroje a v případě uveřejnění výsledků
výzkumu je povinen do jednoho měsíce od data zveřejnění předat spolku jeden exemplář
svého díla (výtisk publikace, v případě webového nebo audiovizuálního zveřejnění digitální
soubor).
Čl. 5
Využívání archivních pomůcek
(1) Společnost pro queer paměť umožňuje badatelům nahlížení do archivních pomůcek po
jejich zapsání do badatelského listu.
(2) S archivními pomůckami předloženými k nahlížení se zachází obdobně jako s
archiváliemi a jako s literárními díly, pokud splňují znaky předmětu ochrany podle autorského
zákona.
Čl. 6
Zapůjčování archiválií a sbírkových předmětů za účelem studia mimo badatelnu
(1) Archiválie a sbírkové předměty se ke studiu mimo nezapůjčují.
(2) Výjimku tvoří knihovní fond, jehož jednotliviny lze absenčně zapůjčit členům
Společnosti pro queer paměť.

