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DIGITALIZUJEME ZDARMA HISTORICKÉ FILMOVÉ (8mm, 16mm, VHS)
A ZVUKOVÉ
ZVUKOV (pásky, kazety) ZÁZNAMY Z REGIONU
VEŘEJNÁ VÝZVA K ZAPŮJČE
ŮJČENÍ A SBĚRU ZÁZNAMŮ ZE SOUKROMÝCH, OBECNÍCH ČI
PODNIKOVÝCH SBÍREK
MAS Moravská brána, o.s. ve spolupráci s obcemi mikroregionů Lipensko, Pobečví a ZáhoříZáhoří
Helfštýn nabízí občanům,, obcím, spolkům, farním úřadům, podnikům, firmám a dalším
organizacím možnost BEZPLATNÉ digitalizace vlastních historických filmových či zvukových
záznamů zachycujících jakýmkoliv způsobem historii našeho kraje.
kraje Digitální podoba záznamu je
v dnešní době jediná forma uložení, která umožňuje a zabezpečí uložení historicky cenného
audiovizuálního
ovizuálního materiálu pro naši generaci obyvatel a hlavně příští generace.

Cíle digitalizace:
Z posbíraného a zdigitalizovaného materiálu vznikne regionální Digitální archiv audiovizuálních
záznamů, který umožní uchování těchto záznamů pro budoucí generace. Archiv bude zveřejněn na
internetu, kde půjdou přímo přehrávat jednotlivé záznamy. Archiv tak bude dostupný odkudkoliv,
bude v něm možno vyhledávat záznamy dle obsahu,
obsahu, roku a místa vzniku apod. Dojde k záchraně
cenných historických materiálů, které už není dnes často ani na čem přehrát, jsou skladovány
v nevyhovujících podmínkách a hrozí tak jejich
jej definitivní zánik. Jednoduchá dostupnost historických
materiálů umožní zájemcům seznámit se s dávnější i novější historií své obce i celého regionu.

Jaké záznamy nás zajímají:
zajímají
Přednostně hledáme jakékoliv záznamy zachycující obecní a spolkový život, slavnosti a významné
události, veřejná
řejná prostranství, osobnosti, zvyky a obyčeje, stavební akce v obci apod. Cenné záběry
z obce mohou obsahovat i Vaše soukromé záznamy z rodinných oslav či svateb (hlavně exteriéry
z ulic, obřad v kostele apod.)
VŠECHNY ZÁZNAMY S VÝŠE UVEDENÝMI TÉMATY
T
PRO VÁSS ZDIGITALIZUJEME ZDARMA, tj. proti
Vašemu souhlasu s využitím záznamu v regionálním digitální archivu dostanete zpět kromě
originálního média též DVD-VIDEO
VIDEO s digitální kopií veškerého poskytnutého materiálu
Pzn.: Nabídka na výhodnou digitalizaci Vašich SOUKROMÝCH záznamů
Na digitalizaci jsme obdrželi dotaci, jejíž podmínky neumožňují bezplatnou digitalizaci čistě
soukromých záznamů (např. vánoce doma, svatební veselka apod.). Jelikož ovšem digitalizace
probíhá hned ve 2 regionech (Lipensko, Hranicko), předpokládáme nasbírání desítek hodin záznamů,
takto velká zakázka pak umožní výrazné snížení jednotkové ceny, proto občanům nabízíme také
možnost zdigitalizovat si v rámci této zakázky své vlastní soukromé a rodinné záznamy (nepoužitelné
pro náš archiv)
chiv) za výrazně levnější cenu!

Která média můžeme digitalizovat?
a) film 8mm, 8mm super
b) film 16mm
c) kazeta VHS, SVHS, BETA
d) kotoučové magnetofonové pásky, kazety
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Postup při zapůjčení,, garance:
Sběr záznamů bude probíhat pod hlavičkou MAS a obecních úřadů, ihned po digitalizaci Vám budou
Vaše záznamy nepoškozené vráceny. Při předávce bude oboustranně podepsán předávací
předáva protokol.
Každé jednotlivé médium (kotouč, krabice, pás, kazeta apod.) bude označeno unikátním
identifikačním kódem a kontaktem na majitele, s majitelem bude sepsán stručný obsah (je-li
(je znám) a
rozdělení do kategorie „veřejně použitelný záznam“ (digitalizace
(digitalizace zdarma) a „soukromý záznam“
(jednotková cena za digitalizaci hodiny záznamu bude předem sdělena). Předpokládaná délka
výpůjčky je cca 3 měsíce. MAS Moravská brána garantuje profesionální a šetrné zacházení, skladování
a samotný proces digitalizace, který
terý je pro originální záznam zcela neškodný. Při vyzvednutí záznamů
po digitalizaci bude opět sepsán předávací protokol, souhlas majitele se zveřejněním záznamů a
budou mu vráceny zapůjčená média a předány zdigitalizované záznamy na DVD-VIDEO.
VIDEO.

Ve kterých obcích sběr probíhá?
Materiály se sbírají na celém území působnosti MAS Moravská brána, které tvoří tyto obce:
• Bohuslávky, Buk, Dolní Nětčice, Dolní Újezd, Grymov, Hlinsko, Horní Nětčice, Hradčany,
Jezernice, Kladníky, Lazníčky, Lazníky, Lhota, Lipník nad
nad Bečvou, Oldřichov, Oprostovice, Osek
nad Bečvou, Pavlovice u Přerova, Prosenice, Radotín, Radslavice, Radvanice, Sobíšky,
Soběchleby, Sušice, Šišma, Tučín, Týn nad Bečvou, Veselíčko, Výkleky, Zábeštní Lhota,
Žákovice

Doba a místo sběru:
Záznamy budou sbírány v období 10.2.2014 - 14.3.2014. O termínu opětného vyzvednutí
budete informováni emailem nebo sms s předpokladem do konce června 2014.
Výše uvedené obrazové nebo zvukové materiály můžete odevzdat v sídle MAS Moravská brána, o.s.
(Bratrská 358, Lipník n.B.) případně na Vašem obecním úřadě.

Informace o projektu Hudební a filmová muzea našich regionů:
regionů
Celá akce probíhá v rámci realizace projektu „Hudební a filmová muzea našich regionů“. V tomto
projektu se jedná o vznik 3 expozic zaměřených tentokrát na fenomény hudby a filmu. Hudební a
filmové muzeum regionu Hranicko v Hustopečích n.B. shromáždí zajímavosti z hudební historie a
současnosti a umožní přehrávání zdigitalizovaných filmových historických záznamů. Muzeum
Bedřicha Smetany v Týně n.B. připomene pobyty tohoto skladatele v regionu a také smrt jeho dcery,
která je pochována na zdejším hřbitově. Filmové muzeum Dolní Nětčice především nabídne
technologické zázemí pro vytvoření digitálního archivu filmových záznamů z regionu a umožní
dálkový přístup a prohlížení přes internet. Výdaje počítají s propagací muzeí, společná exkurze a
vzdělávací seminář pro změnu přispějí k přenosu zkušeností a příkladů dobré praxe. Kromě tvrdých
investic tak projekt vygeneruje širší pozitivní dopady a synergické efekty.

Kdo poskytne
ytne další informace:
ing. Marek Zábranský, manažer
tel: 739 344 119, e-mail: manazer@mas-moravskabrana.cz
manazer@mas

V Lipníku nad Bečvou, 5.2.2014

