
Zpráva o činnosti archivu NTM za rok 1996 

 
1.1. Vědecká a odborná činnost 
- Reprezentační katalog NTM – texty i obrazy odevzdány – probíhají poslední redakční práce a 
korektury 
- Biografický slovník MUT – dosud rozpracován, nutno dokončit v prvním čtvrtletí 1997 
 
2. Správa sbírek 
2.2. Evidence a katalogizace za celý rok 
Sbírka fotografií (pozitivy, negativy, dia)     870 ks 
Sbírka obrazů, grafiky, tisků         42 ks 
Sbírka firemních tisků        620 ks 
Sbírka rukopisů a vzpomínek         19 ks 
Celkem za rok 1996      1551 ks 
Plán 3000 ks nebyl splněn, pracovníci zaneprázdněni stěhováním 
 
2.6. Depozitáře – přesuny fondů 
Oddělení archivu absolvovalo v roce 1996 rozsáhlé přesuny a stěhování v hlavní budově (2. patro), 
což souviselo s přestavbou a rekonstrukcí prostor knihovny a studovny, jakož i kanceláří. Toto 
stěhování trvalo v celkové délce asi 6 pracovních týdnů (včetně přípravy a balení archiválií) a výrazně 
poznamenalo práci a činnost celého oddělení, a to i z toho důvodu, že pracovní prostor v provizorním 
skladě byl zcela minimální a k celé řadě materiálů jsme se nemohli dostat. 
Do konce roku 1996 jsou pracovníci archivu nastěhováni zpět do svých kanceláří ve 2. patře, 
archiválie však stále zůstávají v provizoriu. Stěhování bude proto probíhat ještě první čtvrtletí roku 
1997. 
V roce 1996 se přestěhovala také fotokomora do nových prostor v suterénu, kde se zřizuje zvolna 
moderní fotoateliér. 
 
4. Výstavní činnost 
4.1. Zpracováno libreto na výstavu fotografií Františka Krátkého, bude předloženo do konce roku 
(spolupráce J. Hozák – P. Scheufler) 
4.3. Putovní výstava krásné časy – fotograf Rudolf Bruner-Dvořák instalována: Benešov – Okresní 
galerie – leden, únor; Přelouč – Dům kultury – září; Opava – Slezské muzeum – květen, červen; 
Hradec Králové – Muzeum východních Čech – říjen, listopad. 
4.4. Účast na cizích výstavách 
- poskytnut materiál pro stálou expozici potravinářského průmyslu v Národním zemědělském muzeu 
– fotoreprodukce 
- zapůjčeny dokumenty na výstavu o dějinách pivovarnictví ve východních Čechách, muzeum 
v Pardubicích 
- zapůjčeny materiály na výstavy Die Kunst des Filegens ve Friedrichshafenu 
 
7. Další činnost 
- poskytnutí fotografií k osobnosti F. J. Gerstnerea pro Min. zahr. věcí 
-aktivity v souvislosti s Rudolfovou štolou – přednáška pro studenty SŠG, Klub za starou Prahu, 
Exkurze, účast na tiskové konferenci Měst. úřadu Praha 7 a sponzora zpřístupnění. 
- spolupráce na pořadu O poklad Anežky České v NTM (odb. poradce – Hz) 
- poskytnutí podkladů pro známkovou tvorbu – automobily – B. Housa 
- přednášky o NTM a archivu NTM (studenti ČVUT, studenti muzeologie z Polska) 
- spolupráce s firmou Archinvest (vypůjčení dokumentace z Kadaně do NTM) 
 
Akvizice nových významných sbírek 
1. Pozůstalost po leteckém konstruktérovi Ant. Husníkovi 



2. Archiv námořní plavby – sbírka ing. Škňouřila 
3. Obrazový archiv f. F. Anýž 
4. Pozůstalost po letci Adovi Paryzkovi 
 
Letecký archiv – Invalidovna 
Obslouženo 70 zájemců o dokumentaci, jejich počet stoupá, zájem o letecké sbírky, zejména 
výkresovou dokumentaci je značný i ze zahraničí, díky úhradě se daří vydělávat pro NTM i finanční 
prostředky nebo získávat literaturu. 
Zpracováno 200 výkresů, 150 fotografií, 
Spolupráce s časopisem HPM za úhradu – poskytování podkladů pro publikace.  
Práce v leteckém archivu byla poznamenána stále se zhoršujícími podmínkami v Invalidovně – cca 4 
týdny nefungovalo světlo, nikdo v depozitářích neuklízí (kromě odborných pracovníků). 
Ing. Cenker 
 
Mediatéka 
Nové prostředí umožnilo kvalitativně povýšit, neo spíše zahájit vlastně služby tohoto pracoviště pro 
veřejnost, od září navštívilo mediatéku 30 lidí, dá se předpokládat, že až bude fungovat bez problémů 
Internet, poptávka ještě stoupne. 
W. Schorge předložil zprávu o své činnosti, kterou předkládám. 
 
Fotoateliér 
Kromě zaběhnutých prací dokumentačních (sbírky) a akcí v NTM zpracováno 46 zakázek pro badatele 
a zájemce z ČR i ze zahraničí. 
V únoru přestěhována fotografka do nového pracovišti. 
 
Pátek 13. prosince 1996 
Dr. Jan Hozák 
 
Badatelé LA - 70 lidí, Letná 129 lidí. 
Archiv od března uzavřen pro veřejnost 
Od 9. 9. do 13. 12. navštívilo archivu NTM 94 lidí 


