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MÉDIATÉKA 
 
 
Médiatéka našeho muzea je studijní knihovnou různých typů médií, podobnou, jaké spravují všechna muzea. Liší 
se snad jen tím, že v ní byla nová média zaváděna dříve a ve větší míře, než tomu bylo u nás zvykem. Užití do-
kumentů médiatéky je zejména interní. Slouží jednak pracovníkům muzea a externím spolupracovníkům pro 
výzkum a přípravu vzdělávacích programů, jednak prezenční formou veřejnosti, zejména pedagogům a studen-
tům Benešovska. Na rozdíl od veřejných knihoven, které pracují především s aktuálním fondem, kdy jsou po 
určitém období knihy ad. vyřazovány, muzejní médiatéky jsou trvalého charakteru, uchovávají své dokumenty 
dlouhodobě a tomuto hledisku je podřízen také jejich pečlivý výběr.  
 
Mezi všemi médii nabízejícími studijní materiály dnes hraje významnou roli internet. V roce 2010 k němu má 
přístup většina lidí, jinak tomu bylo v polovině 90. let. Muzeum umění bylo tehdy první veřejnou institucí, která 
připojení k internetu v Benešově návštěvníkům nabízela. Setkalo se to nejen s příznivým ohlasem Benešanů, ale 
na druhé straně také s kritikou některých úředníků, kteří netušili, že internet byl ve světě zpočátku především sítí 
vědeckých informací propojujících různé univerzity a další ústavy.

1
 Domnívali se, že jde o formální koníček radio-

amatérů a kritizovali muzeum za zbytečné plýtvání peněžními prostředky. 
 
Zatímco médiatéky většiny muzeí umění jsou podle starší tradice tematicky orientovány především nebo pouze 
na samotnou tvorbu, dokumenty naší médiatéky sledují zejména vztahy člověka a přírody nebo společnosti, tedy 
to, co patří k nejhodnotnějším obsahům umělecké komunikace. To ale neznamená, že zde chybí uměleckohisto-
rické tituly včetně monografií. 
 
Médiatéka Muzea umění a designu je rozvíjena od samého počátku existence ústavu. Jednotlivá období však 
byla charakteristická odlišnou rychlostí rozšiřování a různě kladenou váhou na doplňování samotných částí. Zpo-
čátku byl kvůli veřejnosti kladen důraz zejména na periodika, v té době jsme také obdrželi darem rozsáhlý fond 
diapozitivů. Získávali jsme bezplatně také množství kazet s naučnými filmy. V polovině 90. let ovlivnilo profil mé-
diatéky Ministerstvo životního prostředí, které zde pro veřejnost regionu začalo vytvářet fond videodokumentů 
s ekologickou tématikou. Následné období pak znamenalo posilování především klasického knižního fondu a jeho 
souběžné doplňování audiovizuálními dokumenty na médiích DVD. Po roce 2000 jsme se pak častěji začali se-
tkávat s dary knižních pozůstalostí. Zajímavou část bezplatných přírůstků médiatéky tvoří výměnné publikace 
mezi dvaceti osmi českými muzei umění sdruženými v rámci Rady galerií ČR. 
 
O rozvoj médiatéky se od počátku stará Tomáš Fassati. Její elektronická katalogizace započala již v polovině 90. 
let a prošla několika technickými a systémovými fázemi. Její dnešní katalog vytváří Anna Fassatiová. Fondy mé-
diatéky zatím nebyly nabídnuty do centrální evidence, neboť pro zabezpečení její agendy nemá muzeum dosta-
tek kapacit. O provoz médiatéky se stará Hana Zákostelná. 
 
KNIHY 
 
Knižní fond dnes čítá přes dva tisíce titulů. Za jeho základ je možné považovat soubor encyklopedií a ucelených 
uměleckohistorických edic. V souvislosti s činností muzejní laboratoře pro design je zajímavý soubor publikací 
věnovaný ergonomii. V tuzemském prostředí ojedinělá je kolekce českých a zejména zahraničních publikací vě-
novaná funkčnosti vizuální komunikace. V rámci mezinárodní produkce jde o poměrně vzácné tituly, v oblasti 
grafického designu (praktické vizuální komunikaci) převažuje totiž vydávání esteticky zaměřených publikací. Další 
specializovaný soubor tvoří publikace věnované činnosti muzeí a galerií. Zde je také vhodné upozornit na to, že 
nejen mnohé výtvarně kvalitní bibliofilie, ale také některé běžné publikace graficky upravené významnými autory 
tvoří přímo součást sbírkového fondu a je pak badatelům přístupna pouze v rámci zpřísněného ochranného reži-
mu. Knižní fond médiatéka je budován se soustředěnou pozorností, neboť kniha je symbolem vzdělanosti a 
v dnešním prostředí rychle se měnících digitálních informací představuje největší jistoty jak z hlediska ověřenosti 
dat, tak trvanlivosti jejich uložení. 
 

       

                                                           
1
 V polovině 90. let šířilo v ČR internet pouze sdružení vysokých škol a Akademie věd ČR – CESNET. 
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KATALOGY A PROGRAMY 
 
Katalogy expozic a programy akcí tvoří typickou součást dokumentů o umění. Přesto, že je někdy těžké stanovit 
hranici mezi katalogy a běžnými knižními publikacemi, je tento fond v naší médiatéce oddělen a fyzicky tematicky 
členěn podle jednotlivých druhů tvorby.  
 

 
 
 
PERIODIKA 
 
Struktura periodik užívaných k vlastní práci i vzdělávací činnosti patří k nejvýraznějším charakteristikám muzeí. 
Uvedeme zde proto jejich konkrétní výčet. Je poměrně široký. V současnosti však rozsah pravidelného placeného 
odběru tvoří jen něco přes deset titulů. 
 
Pravidelný odběr po celé období existence muzea 
Atelier (noviny výtvarné kultury) 
Architekt (architektura a design) 
D-test (funkčnost designu) 
Font (grafický design) 
Fotograf 
Jiskra (týdeník Benešovska) 
Pražský kulturní přehled 
Typografie (grafický design a polygrafie) 
Zlatý řez (architektura, urbanismus) 
 
Pravidelný odběr v dílčím období 
Art + Antiques (výtvarné umění a sběratelství) 
Art Revue (umění) 
Bio noviny (životní styl) 
Blok (design) 
Česká kultura (informační měsíčník) 
Deleatur (grafický design) 
Design trend (magazín České designcentra) 
Detail (výtvarné umění) 
Dotyk (kultura) 
Estetika (teorie umění) 
Fotografie magazín 
Imago (fotografie) 
Information Design Journal (praktická vizuální komunikace) 
Keramik 
Konec konců (alternativní kultura) 
Kritická příloha RR 
Lidové noviny (deník, odběr započat po úpadku kvality MFD) 
MF DNES (deník) 
Památky středních Čech (odb. bulletin Památkového ústavu SČ) 
Post (Radost) 
Prostor Zlín (výtvarné umění a literatura) 
Průzkum památek 
Raut (kulturní magazín) 
Revolver Revue (literatura a výtvarné umění) 
Salve (filosofie, teologie, umění) 
Sanquis (umění a životní styl) 
Strategie (reklamní problematika) 
Typo (grafický design) 
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Umění (historie umění) 
Umění a řemesla (umělecké řemeslo) 
Vesmír (věda a filosofie) 
Výtvarná výchova 
Živel (kulturní magazín) 
 
Pravidelné bezplatné dodávky  
Angelma (fotografie) 
Artsystem (taxonomie umění) 
Babylon (studentské noviny o kultuře) 
Benešovský kalendář (kulturní zpravodaj) 
Benešov (městský měsíčník) 
Bizzone (životní styl) 
CAD (počítačová grafika) 
ČD pro vás (kultura cestování) 
České pracovní lékařství (ergonomie) 
ČILICHILI (kulturní měsíčník) 
DeSignum (design) 
Digitální fotografie 
Dolce vita (architektura, design) 
Esprit (životní styl) 
Houser (městský kulturní magazín) 
ICOM (mezinárodní sdružení muzeí) 
Museum aktuell (muzeologie) 
Museum, umění a společnost  
Respekt (kulturní rubrika) 
Svět balení (design obalů) 
Sysifos (věda) 
Universum (věda a teologie) 
Věstník Asociace muzeí a galerií 
Železničář (kultura cestování) 
 
Vybraná čísla periodik 
A2 (kulturní čtrnáctideník) 
ERA (architektura a design) 
Flash Art (vizuální umění) 
Stavba (architektura a design) 
Světlo (osvětlování) 
Umělec (soudobé vizuální umění) 
Umění (časopis Ústavu dějin umění AV ČR) 
X-MAG (kulturní magazín) 
 
 

          

             

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/A2-titulka.jpg
http://www.zivel.cz/index.php?content=publication&id=34
https://www.divus.cz/umelec/images/covers/1999-1.jpg
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DIATÉKA 
 
Fond diatéky čítající téměř sedm tisíc diapozitivů pocházel z daru Designstudia BIO. Obsahoval zejména repro-
dukce uměleckých děl včetně fotografie, dokumentaci architektury, výstav, expozic muzeí, ateliérů ad. umělecké-
ho provozu. Mimořádně užitečně sloužil při přípravě přednášek a pedagogům Benešovska do nástupu digitaliza-
ce. Poté začaly být užívány spíše elektronické formy obrazové dokumentace. Pro velkou finanční resp. časovou 
náročnost byla zdigitalizována jen malá část (cca 10%) fondu diapozitivů. 
 
Ve fondu diatéky se také nacházejí některé naučné diafilmy produkované pro školství podnikem Učební pomůcky 
a jako zajímavý výtvarný dokument doby také dětské pohádkové diafilmy. 
 
MULTIMEDIÁLNÍ CD-ROM 
 
Multimediální CD-ROM tvoří malý, ale velmi zajímavý soubor velikosti několika desítek titulů. Předtím, než doká-
zal internet přenášet větší množství dat, byly tyto nosiče užívány k šíření mj. naučných souborů o sbírkách muzeí, 
díle známých autorů atd. Máme tak pro výuku k dispozici zajímavé programy o muzeích umění Louvre v Paříži, 
Metropolitan Museum of Art v New Yorku, Národní galerii v Londýně ad. 
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VIDEOTÉKA 
 
Videotéka obsahuje dokumentární filmy o umění a společnosti a některé hrané filmy slavných režisérů nebo živo-
topisné filmy o známých výtvarných umělcích. Největší rozvoj zažila v 90. letech, dnes je k dispozici pro výuku 
podle nového znění autorského zákona jen formou krátkých ukázek nebo vyjednání veřejných promítacích práv 
vždy ke konkrétnímu filmu. Užitečně však slouží k osobnímu studiu žáků uměleckých škol, pedagogů i dalších 
odborníků. 
 
Zvláštní část videotéky tvoří fond filmů o životním prostředí. Byl postupně dodán Ministerstvem životního prostředí 
a je určen nejen k prezenčnímu studiu, muzejnímu promítání, ale i k půjčování do škol.  
 
Fond videotéky je na analogových nosičích VHS a digitálních DVD. S oběma typy nosičů je nezbytné do budouc-
na technicky dále pracovat, aby bylo dosaženo delšího uchování filmů. 
 

 
 
 
FONOTÉKA 
 
Fonotéka tvořila v 90. letech pokusně doplněk videotéky. Sloužila ke studijním účelům a ozvučení muzejních akcí. 
Její fond nebyl rozsáhlý. Po změně znění autorského zákona bylo její užíván omezeno a další rozvoj pozastaven. 
 
ARTOTÉKA 
 
V prvé polovině 90. let byl podle známého příkladu z pražského sídliště Jižní Město vyzkoušen provoz půjčovny 
uměleckých děl – ARTOTÉKY. Obsahovala citlivě adjustované práce na papíře výtvarníků Benešovska a repro-
dukce děl dalších autorů. V počátečních letech rozvoje svobodné české společnosti splnila svůj účel, později pak 
byla pro snížení zájmu veřejnosti její činnost ukončena. 
 
 
 
 
 
 
 


