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ÚVODEM

Slovo předsedy AMG 
do roku 2017

Milé kolegyně, milí kolegové, nenadále je tu konec 
roku 2016. Nastává čas bilancování, uzavírání pro-

jektů, účetnictví, ale i přípravy a finalizace plánů a vizí pro 
následující období.

Letošní rok byl pro AMG rušnější, než se před rokem 
mohlo zdát. Svým křtem ohněm prošla nová Exekutiva 
AMG. Prožili jsme několik vážnějších situací, ale jak to 
tak bývá, stanou se z nich časem jen příběhy pro pamět-
níky a hnát dopředu nás bude to dobré. Toho se naštěstí 
událo více než dost.

Rok 2016 byl rokem pohledů upřených na první infor-
mace ke vzniku nového zákona o muzejních standardech. 
Úspěšně jsme prožili konferenci Muzeum a změna V. 
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis se vyloupla jako 
motýl z kukly a stále se posouvá dál, stejně jako Festival 
muzejních nocí.

Neusněme však na vavřínech, stále je třeba se prát 
o naše místo na slunci. Neplatí to jen o muzeích, ale přede-
vším o naší Asociaci. Narážíme na řadu komplikací, mezi 
jiným také ve vztahu k řídícím strukturám, které nejsou 
příliš nakloněny našim, leckdy i kritickým připomínkám. 
Narážíme někdy také na projevy malichernosti a absenci 
sounáležitosti v našich řadách. Možná, více než kdy jindy, 
bude rok 2017 rokem střežení zájmů muzejní obce, spolu-
práce a hledání kompromisů. Záleží na každém z nás, jakou 
cestu si zvolí, ale jak ukázala historie, v jednotě je síla. Ne-
bojme se být kritičtí uvnitř, však je to jediná cesta stálého 
zdokonalování, ale vně ať jsme „jedno tělo a jedna duše“.

Dovolte, abych Vám jménem AMG poděkoval za Vaši 
práci, nápady i ideály, které spoluvytváří naší Asociaci. Po-
děkování za Vaši práci v konkrétním muzeu nechť je vyjád-
řeno rostoucím počtem nadšených návštěvníků a také (jak 
bych Vám přál) na výplatní pásce v celoročních odměnách. 
Muzeum totiž tvoří každý z nás, nikoli snad AMG, Mi-
nisterstvo kultury, kraje, obce. Možná jsme pro řadu po-
litiků, podnikatelů i pro část veřejnosti nerozpoznatelní 
a neznámí, přesto však jsme právě my — od ředitelů přes 
kurátory, edukátory, výstaváře, kustody, techniky a všechny 
další pozice — ochránci naší kultury, historie, hmotných 
dokladů reality, která se v okamžiku stává minulostí. A na 
to můžeme být po právu hrdí.

Přeji Vám a Vašim muzeím klid pro práci, stabilní záze-
mí, stálou dávku nápaditosti a pocit sounáležitosti s naším 
oborem. Ať je pro Vás rok 2017 nejen pracovně úspěšným, 
ale i rokem spojeným s osobním klidem a stabilitou.
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Muzeum a změna V

Ohlédnutí za konferencí
JANA HUTNÍKOVÁ
EXEKUTIVA AMG

Letošní, již pátá mezinárodní kon-
ference Muzeum a změna / Mu-

seum and Change se konala ve dnech 
22.–24. listopadu v prostorách velké-
ho konferenčního sálu Národního ar-
chivu v Praze na Chodovci. 

Hlavním organizátorem byla, jak 
je již zvykem, Asociace muzeí a galerií 
České republiky, z. s. Záštitu konfe-
renci poskytl ministr kultury ČR Mgr. 
Daniel Herman a Česká komise pro 
UNESCO. Konference proběhla ve 
spolupráci řady institucí – Minister-
stva kultury ČR, Národního archivu, 
Českého komitétu Modrého štítu, 
Českého výboru ICOM, Národní-
ho technického muzea, Mendelova 
muzea Masarykovy univerzity a její-
ho Ústavu archeologie a muzeologie, 
Oddělení muzeologie, Přírodovědecké 
fakulty UK a Univerzity Komenského 
v Bratislavě. Hlavním tématem kon-
ference byla role muzeí v proměňující 
se společnosti. Jednotlivé bloky kon-
ference se na téma zaměřily z nejrůz-
nějších úhlů pohledu. Z konference 
bude vydán sborník příspěvků, a tak 
v tomto článku přinášíme jen několik 
prvních postřehů.

Program prvního dne
První den byl věnován především 
představení nově vzniklých nebo vzni-
kajících muzeí u nás i ve světě, často 
ovšem s obecnými muzeologickými 
přesahy. První přednášející Bruno Cé-
sar Brulon Soares hned v úvodu zmínil 
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Konference se konala v přednáškovém sále Národního archivu v Praze na Chodovci

TÉMA / MUZEUM A ZMĚNA V

klíčovou úlohu českých muzeologů, 
především Z. Z. Stránského, nejen 
pro jeho osobní příklon k muzeologii, 
ale pro brazilské a světové muzejnictví 
vůbec. Bruno Soares přednesl krátký 
historický exkurz do měnící se role 
muzeí od 19. století přes jednotlivá ob-
dobí století 20. až po současnost. Mu-
zea jako významný prvek národního 
uvědomění zpočátku svým způsobem 
stavěla zdi mezi národy. S narůstající 
profesionalizací stavěla zdi mezi od-
borníky a laiky. Nyní je čas tyto zdi 
bourat. Muzea více pracují s komu-
nitou a mohou být platformou pro 
setkání a poznání různých lidských 
identit. Na příkladu nedávného ne-
demokratického převratu v jeho zemi 
vznesl apel a připomněl, že přechod 

od totalitní k demokratické společ-
nosti není jednostranný ani nevratný 
proces. 

Další přednášející Jan Dolák, re-
prezentující Katedru etnológie a mu-
zeológie FF ÚK v Bratislavě, vznesl, 
jak jsme u něj zvyklí, řadu mnohdy 
provokativních antitezí k tezím dnes 
v muzejním prostředí obecně přijí-
maným. Postavil dnešní trend boje 
o návštěvníka do kontrastu se stále 
klesajícími prostředky vkládanými do 
péče o sbírky a akvizice. Připomněl, že 
přes všechnu modernost jsou muzea 
ze své podstaty konzervativními insti-
tucemi a měla by uvažovat v delších 
horizontech. Připomněl také, že v sou-
vislosti s globalizací mnohdy přebírá-
me obecné společenské problémy, na 
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Slavnostní večer probíhal v dopravní hale Národního technického muzea

úkor definování problémů vlastních 
a jejich muzejní reflexi. V kontrastu 
s otázkou, zda jsou muzea manipula-
tivní, se táže, jestli tím, že nechávají 
návštěvníka volně snít, ho nedávají 
napospas záměrným manipulátorům. 

Ruská referentka Irina Chuvilo-
va ve svém příspěvku seznámila po-
sluchače s výsledky psychologického 
a sociologického výzkumu, který se 
zaměřil na to, jak muzeum ovlivňuje 
život lidí, proč tam lidé chodí, jak si 
konkrétní muzeum či výstavu vybírají 
apod. Šlo tedy o to, definovat pozici 
muzea v kultuře každodenního živo-
ta. Jako omezení v návštěvách muzea 
sehrává zásadní roli např. prostorová 
dimenze, především na ruském venko-
vě; dále pak i časová dimenze, neboť 
ubývá volného času. S tím také dle 
respondentů narůstá potřeba pasiv-
ního trávení volného času, který je 
zároveň fyzickým odpočinkem. Přesto 
respondenti považují muzea za důle-
žitá místa, kde se mohou poučit o his-
torii – jako místa přidané hodnoty. 
Chtějí mít možnost se zapojit, vítají 
interaktivitu a kreativitu, zároveň si 
však přejí, aby navzdory změnám mu-
zea chránila tradici. 

V dalším příspěvku ředitel NTM 
Karel Ksandr představil Centrum sta-
vitelského dědictví Plasy. Připomněl, 
že tato jedinečná expozice a rekon-

strukce získala titul Stavba roku Pl-
zeňského kraje a Cenu Gloria musa-
ealis v kategorii Muzejní počin roku 
2016. 

Hajnal Kassai ukázala, jak město 
s 26 tisíci obyvatel navazuje na tradici 
umělecké kolonie vzniklé ve 20. letech 
20. století a jak do svých 12 muzeí, 
především moderního umění, nalá-
ká ročně cca 100 tisíc návštěvníků. 
Představila také první ročník festiva-
lu, který zde proběhl v srpnu letošní-
ho roku a byl prvním mezníkem na 
cestě vytvořit z Szentedre metropoli 
současného umění ve střední Evropě. 

Elisabeth Heimann referovala 
o přípravách na otevření Domu his-
torie Rakouska. Jedná se o muzeum 
zřízené ze zákona, jež má být otevře-
no v roce 2018 a jehož první výstava 
by měla oslavit 100. výročí Rakous-
ké republiky. Muzeum je výsledkem 
diskuze, trvající desítky let. Poprvé 
se o něm uvažovalo již v roce 1919. 
Projekt si klade za cíl kritickým pří-
stupem k historii a vytvořením fóra 
pro styk vědy a veřejnosti mimo jiné 
odpovědět na otázku: „Kdo jsme my, 
Rakušané?“

Veronika Kolaříková z Katedry 
sociální pedagogiky MU v Brně se 
zamýšlela nad národní identitou v mu-
zeu ve vztahu ke konstruktivistickým 
teoriím učení. Muzea jistě přispívají 

k národní identitě. Je však potřeba si 
uvědomit, že do tohoto procesu vstu-
pují další faktory: předchozí znalosti 
a zkušenosti, osobnost návštěvníka, 
sociální a  kulturní podmínky, sa-
motné podmínky návštěvy, prostře-
dí, způsob instalace, podpůrné ma-
teriály a v neposlední řadě působení 
muzejních pracovníků. Nikdy si tedy 
návštěvníci neodnesou stejnou infor-
maci, stejný vjem. Před muzei stojí 
trvalý úkol zajímat se o návštěvníka 
a jeho zkušenost.

Pavel Holman ve svém příspěvku 
„Sbírky a muzea jako nástroj panov-
nické a státní reprezentace a nástroj 
marketingu“ podal historický exkurz 
do dané problematiky od středověku, 
kde se podrobněji zabýval dobou Kar-
la IV., po současná, nejen podniková 
muzea. Zde je reprezentativní role ko-
munikována i budovami muzeí, která 
jsou často mimořádnými architekto-
nickými díly. 

Jakub Jareš z Ústavu dějin a ar-
chivu UK chtěl svým příspěvkem vy-
volat diskuzi k otázce české politiky 
dějin a role muzeí v ní po roce 1989, 
jak oznámil hned v úvodu svého vy-
stoupení. V krátkém historickém ex-
kurzu upozornil, že po určitém ústupu 
od ovlivňování kultury včetně muzeí 
státem po roce1989 můžeme cca od 
roku 2000 opět pozorovat vzrůstající 
roli státu, který se podílí na vytváření 
historického pohledu na český národ 
coby národ liberální, který tuto po-
zici vždy hájil, navzdory ohrožení ze 
zahraničí. Akcentace tohoto pohledu 
však dle něj vede k jistému opomíjení 
některých událostí či národnostních 
menšin, které také tvořily historii 
v našem prostoru. V muzejních expo-
zicích se to projevuje také tím, že jiné 
než české národy jsou v expozicích 
často jen jakýmsi „přílepkem“. Tyto 
tendence se projevují i ve špičkových 
expozicích, jako např. v Národním pa-
mátníku na Vítkově, v absenci širší 
společenské diskuze o nových expo-
zicích v Národním muzeu, v problé-
mech kolem muzea českých Němců 
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v Ústí nad Labem. Dle autora lze po-
zorovat, že český nacionalismus v po-
sledních letech posiluje. Národní kul-
turní identita je jistě důležitá, je však 
třeba ji kultivovat, a zde je role muzeí 
nezastupitelná. 

Petr Kostrhun z MZM v Brně při-
pomněl 55. výročí Pavilonu Anthropos 
a vedle procházky jeho historickými 
expozicemi vyzdvihl klíčovou roli Jana 
Jelínka, jemuž svůj příspěvek věnoval. 

Danka Šubová představila nové 
expozice Slovenského múzea ochrany 
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom 
Mikuláši. Její prezentace jistě přispěla 
k tomu, že leckterý z účastníků kon-
ference uvažoval o zařazení muzea do 
svého cestovního itineráře. Srdce mu-
zejníka potěší i to, že v expozici lze 
mimo jiné zhlédnout film o práci mu-
zejních kurátorů. Cílem je poopravit 
mínění lidí o tom, co se v muzeu dělá. 

Demografické změny
Dopoledne druhého dne bylo zaměře-
no na problematiku aktuálních demo-
grafických změn v domácím, středoev-
ropském i evropském kontextu. Četné 
diskuze na toto téma, které v současné 
době vedou média a společnost a jimž 
se nevyhnula ani konference jak v jed-
nacím sále, tak v kuloárech, zasadila 

do reality čísel a  faktů vystoupení 
odborníků z Přírodovědecké fakulty 
UK v Praze. Alice Velková se věnovala 
otázce vývoje obyvatelstva ČR ve 20. 
století. Na základě statistických dat 
definovala několik klíčových období 
a zlomů ve vývoji populace, kdy se pro-
jevoval vliv politický i další sociální 
vlivy. Příspěvek byl společným dílem 
referující a Ludmily Fialové. 

Stejně tak další příspěvek, který 
na předchozí v mnohém navazoval, byl 
dílem dvou autorů – Borise Burcina 
a referujícího Tomáše Kučery. Onen 
příspěvek se zabýval prognózami de-
mografického vývoje. V příštích 3–4 
dekádách demografický vývoj ovlivní 
nepravidelnosti z  let 40., 70. a 90., 
které byly představeny v předchozím 
příspěvku. Výsledkem bude pokles re-
produkce, který povede i k poklesu 
počtu obyvatel, a dojde rovněž k růstu 
podílu seniorů. Autoři se také zabý-
vali srovnáním vývoje reprodukčního 
potenciálu s migrací a bez migrace. 
Pro relativně pozitivnější vývoj po-
čtu populace potřebuje ČR cca 50–55 
tisíc imigrantů ročně (zatímco dnes 
přichází cca 20 tisíc ročně). Ani tako-
váto imigrace však neovlivní stárnutí 
populace. V roce 2050 bude podíl osob 
nad 65 let tvořit 30 % populace. 

Robert Stojanov uvedl řadu zají-
mavých i burcujících faktů k současné 
imigraci do Evropy a k situaci v ČR. 
Evropa jako kontinent po staletí kon-
frontovaný spíše s emigrací, kde je 
normou hluboce zakořeněný used-
lík, se obecně staví k imigraci ostra-
žitě. Migrace však ve světě byla vždy. 
Dnes je ovšem díky rozvoji a zlevně-
ní dopravy i rozmachu informačních 
technologií atraktivnější a jednodušší. 
Přesto se však podíl migrantů v cel-
kové populaci zvýšil jen o desetiny 
procenta.

Co se týče současné migrace do 
Evropy z Asie a Afriky, je alarmující, 
že oproti loňskému roku roste počet 
mrtvých na cestě, ačkoli celkový počet 
imigrantů se snížil. Autor v rozhovo-
rech s nimi identifikoval několik důvo-
dů jejich migrace. Často utíkají před 
lidmi toho typu, kteří v Evropě pácha-
jí atentáty, před povinností narukovat 
do armády, před neschopností vlád 
řešit problémy. Jsou mezi nimi chudí 
i bohatí, většinou se středoškolským 
a vysokoškolským vzděláním. 

Otázkou integrace migrantů v Ev-
ropě se zabývala Lenka Pavelková ze 
stejné fakulty jako předchozí řečníci. 
Vnesla jasno do terminologie kolem 
migrace i  integrace. Upozornila, že 
koncepty asimilace a multikultura-
lismu jsou opouštěny. Integrace má 
mnoho aspektů a  je vnímána jako 
oboustranný proces soužití imigran-
tů a starousedlíků. 

Ředitelka Uměleckoprůmys-
lového musea v Praze Helena Koe-
nigsmarková se zabývala možnostmi 
muzeí v otázce integrace. Vedle vzá-
jemného zprostředkování informa-
cí o kultuře příchozích a přijímající 
země nelze opomíjet podporu pocitu 
cítit se dobře, kontaktu s krásnem. 
Zajímavé je také ukázat imigrantům 
sbírky reprezentující jejich kulturu 
a umožnit jim zažít hrdost, mnohdy 
také lépe poznat vlastní kulturu. Role 
muzeí v této složité problematice je 
sice jen zrnkem v písku, avšak důle-
žitým. 

Na konferenci vystoupili také demografové z PřF UK. Tomáš Kučera nastínil vývoj 
obyvatelstva ČR v nejbližších dekádách.

TÉMA / MUZEUM A ZMĚNA V
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Statistika
Další blok konference se zabýval sta-
tistickými východisky, ekonomickými 
a technologickými předpoklady změn 
společenské role muzeí. První referent 
František Šebek upozornil, že kon-
tinuální muzejní statistika od roku 
1967 je v Evropě i ve světě nebýva-
lým fenoménem a má řadu potenciálů 
k využití pro další kvalitativní růst čes-
kého muzejnictví. Je také vysoce hod-
nocena mezinárodní skupinou pro ev-
ropskou muzejní statistiku EGMUS. 
Na základě analýzy dat poukázal na 
fakt, že roste zaměření muzeí na růst 
návštěvnosti mnohdy na úkor sbírko- 
tvorné činnosti a péče o sbírky. 

Petr Macháček z NIPOS na kole-
gu navázal příspěvkem na téma bench- 
markingu. Především uvedl, že od 
prosince bude spuštěn nový, vylepše-
ný modul, který bude pracovat s více 
indikátory, zároveň však bude pro při-
hlášené instituce méně náročný, než 
ten stávající. To vše s cílem zapojit 
do projektu více muzeí, aby naplnil 
potenciál stát se základem pro vytvo-
ření výkonnostních standardů, a tedy 
systému registrace a akreditace muzeí. 

O těch podrobněji hovořil člen 
Exekutivy AMG Zdeněk Kuchyňka. 
Seznámil posluchače se v současnos-
ti známými východisky, s přístupem 
Rady galerií ČR a Ministerstva kul-
tury, které byly představeny na říjno-
vém semináři. Nastínil také, v čem se 
od těchto koncepcí liší přístup AMG. 
V otázce registrace jsou postoje v pod-
statě shodné. Odlišit muzea od „nemu-
zeí“ je relativně jednoduché. Složitější 
je akreditace, tedy stanovení stupně 
kvality. Postoj AMG v této otázce je 
motivován snahou dosáhnout nedis-
kriminačního přístupu. Základem by 
mohl být právě benchmarking, akre-
ditace (stejně jako on) by měla být 
dobrovolná. Získat známku nejvyšší 
kvality ve své kategorii by mělo být 
umožněno i nejmenším muzeím.

Jana Jiroutová z Pedagogické fa-
kulty Univerzity Palackého v Olomou-
ci se zabývala využitím „soft power“ 

muzea 21. století. Vysvětlila ji jako 
možnost jednoho aktéra ovlivnit cho-
vání ostatních nikoli silově, ale cestou 
přitažlivosti. Apelovala na muzea, aby 
se nebála zaujmout k současným spo-
lečenským problémům informovaný 
postoj. 

Jörg Drewes a Daniela Šmídová 
podali zajímavý výklad k problematice 
a možnostem světla a osvětlení v mu-
zeích a galeriích, konkretizovaný na 
příkladu Vévodského muzea Gotha. 
Druhý den jednání zakončila student-
ská sekce, o níž pojednává samostatný 
příspěvek, stejně jako o dni třetím, 
zaměřeném na digitalizaci.

Diskuze
Jednání konference bylo provázeno 
živou diskuzí, jak v jednacím sále, tak 
v kuloárech. Velká diskuze se samo-
zřejmě vedla o problematice migrace 
i o tezi, že Česká republika není vní-
mána jako „immigrant friendly coun-
try“, že je u nás složité získat povolení 
k pobytu, azyl apod., a že muzea svou 
úlohu v tomto procesu teprve hledají. 
Objevily se názory, že aktivní zapojení 

muzeí do společenských a  politic-
kých změn vytváří potenciál, který 
může být zneužit nedemokratickými 
silami. Muzea by měla být nástrojem 
pro všechny složky společnosti. Ne-
měla by se bát otevírat kontroverzní 
historická témata, která jsou pro náš 
kulturní okruh důležitá. Opakovaně 
také zazněla nutnost zaměřit se na 
péči o sbírky, jakkoli zůstává platné, 
že muzeum, které své sbírky neko-
munikuje, je k ničemu. Je nutné tyto 
přístupy vybalancovat. 

Muzeum je univerzální institu-
ce, kterou znají lidé na celém světě, 
má kredit úrovně a pravdivosti, a je 
i prostorem zklidnění, jak připomněla 
z jednání generální konference ICOM 
v Miláně Martina Lehmannová. Je 
závazkem a výzvou tento status do-
držet a v měnících se společenských 
podmínkách rozvíjet. Udržení kvality 
a kreditu mohou napomoci i dobře 
nastavená pravidla akreditace, která 
se stanou nástrojem získání a udržení 
prestiže, a ne jen podkladem (v hor-
ším případě nerovnoprávným) pro 
získání finančních prostředků. 

TÉMA / MUZEUM A ZMĚNA V

IV. blok: Digitalizace
JANA SOUČKOVÁ, ČESKÝ KOMITÉT MODRÉHO ŠTÍTU
KRISTÝNA PINKROVÁ, MUZEUM CHODSKA V DOMAŽLICÍCH

Digitalizace není nové téma na po-
řadu konferencí Asociace muzeí 

a galerií ČR, z. s., ani Modrého štítu. 
Již řadu let se opakovaně vrací. Není 
divu: je to komplexní problém s mno-
ha aspekty, ovlivňující zásadně činnost 
muzeí, archivů, galerií, knihoven i pa-
mátkové péče. Když Český komitét 
Modrého štítu chystal roku 2015 kon-
ferenci, v níž se věnoval současnému 
stavu národního archivního dědictví, 
nemohl obejít skutečnost, že elektro-
nizace, probíhající ve všech sférách 
dnešního života, v mnoha ohledech 

pomáhá, ale také leckdy komplikuje 
tvorbu a uchovávání dokladů o našem 
konání, tedy archiválií „in spe“. A již 
tehdy dospěl k rozhodnutí, že příští 
setkání je třeba věnovat digitalizaci.

Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., 
je jedním ze signatářů Českého ko-
mitétu Modrého štítu a má, resp. její 
sekretariát, při přípravě konferencí 
ČKMŠ vždy nezastupitelnou roli. Ten-
tokrát se odborné záměry natolik prol-
nuly, že jsme mohli využít nabízející 
se synergii, připojit se k programu 
mezinárodní konference Muzeum 



8 Věstník AMG 6 /2016

TÉMA / MUZEUM A ZMĚNA V

a změna V a začlenit téma ČKMŠ do 
IV. bloku „Vize a nástroje změny spo-
lečenské role muzeí, archivů a dalších 
paměťových institucí – Digitalizace“.

Téma digitalizace
Pojem digitalizace se po celý čas sklo-
ňuje ve všech pádech a je v běhu. Čas-
to se jeho chápaní ovšem omezuje na 
soubor činností, jako je výběr listin, 
knih, trojrozměrných předmětů, ob-
jektů, jejich odpovídající nasnímání 
a organizaci vytvořených dat. Je to 
velký úkol, vyžadující značný objem 
finančních prostředků, velké perso-
nální nasazení a nákladné speciální 
technické vybavení. Ale je to jen cesta, 
nikoliv cíl. Digitalizaci je třeba vnímat 
jako možnost zpřístupnit všechny typy 
kulturního dědictví nejširší veřejnos-
ti, a to s tou výhodou, že při dobrém 
provedení nepřinese negativní jevy, 
které by jinak toto dědictví ve zcela 
otevřeném přístupu eventuálně mohlo 
postihnout. Je tedy zároveň význam-
nou příležitostí k  účinné prevenci 
a ochraně archiválií, knižního a sbír-
kového fondu, památkových i přírod-
ních objektů.

Aby se tyto naděje splnily – aby 
toto zpřístupnění a zároveň preventiv-
ní ochrana dobře fungovaly, je třeba 
dbát určitých zásad a zajistit určité 
předpoklady:
 ■ vytvořit nosnou a trvale udržitelnou 

koncepci
 ■ pečlivě ošetřit autorská práva, a to 

v souladu s mezinárodními před-
pisy;

 ■ zajistit potřebné personální, tech-
nické a odpovídající finanční vyba-
vení s dostatečnou perspektivou;

 ■ připravit jasnou vizi o způsobu pre-
zentace i o jejích adresátech a sprá-
vu metadat;

 ■ vybudovat kapacitní a  bezpečná 
úložiště. Úložiště, která budou 
v jednom provedení dobře dostup-
ná a  přívětivá pro veřejnost, ve 
druhém pak sice také dostupná, 
ale především bezpečná a trvalá, 
určená pro odborné pracovníky do 

budoucnosti. Úložiště první verze 
mohou docela dobře ležet i kdesi 
na cloudu, kde je zřejmě zatím mís-
ta dost, ve druhé verzi, která bude 
zahrnovat i různé citlivé a bezpeč-
ností údaje, je třeba najít kapacitní 
umístění na přístrojích striktně od-
dělených od sítí internetu a kráčet 
s vývojem hardware. K tomuto hle-
disku pak musí přihlédnout struk-
tura software od samého počátku. 

Referáty
Zmíněným otázkám se podrobněji 
věnovaly jednotlivé referáty 24. listo-
padu. Na úvod bohužel nepromluvil 
Josef Praks (Ministerstvo kultury), 
a tak bylo prvním příspěvkem zamy-
šlení Karla Kouckého (SOA v Praze 
– SOkA Kladno) nad stavem a pří-
stupem k digitalizaci v archivní praxi. 
Autor přítomné seznámil jak s postu-
pem digitalizace v systému péče o ar-
chiválie, tak s negativními jevy, které 
se opakovaly i v dalších příspěvcích 
a mezi které patří zejména nekon-
cepčnost a chybějící metodický rámec 
pro jednotnou plošnou digitalizaci.

O právních aspektech digitaliza-
ce promluvil ve svém příspěvku Ivan 
David (NFA / advokátní kancelář 
KMVS, s. r. o.), jenž shrnul právní 

normy z veřejnoprávní a soukromo-
právní oblasti, které se digitalizace do-
týkají (tedy zákon archivní, o ochraně 
osobních údajů, autorský, občanský). 
Při definici klíčových pojmů a jejich 
chápání se mezi účastníky konferen-
ce ukázala nejednotnost ve výkladu 
a tím i přístupu k této problematice 
v běžné praxi.

Naprosto v jiné dimenzi se pohy-
boval příspěvek Martina Pražienky 
(Digitalizačné centrum, Múzeum 
SNP Bánská Bystrica). Přednášející 
představil projekt „Digitální muze-
um“, který běží od roku 2012 a poda-
řilo se na něj získat ze strukturálních 
fondů EU očima českého muzejníka 
neuvěřitelných 23 000 000 EUR. Do 
projektu se zapojilo 32 muzeí a bylo 
digitalizováno na 174 582 předmětů, 
jež byly zároveň konzervovány i re-
staurovány. Tento výstup asi nejvýstiž-
něji okomentoval Ivo Rožnovský slovy: 
„Slovákům můžeme pouze závidět.“

Zpět do české muzejní reality pak 
vrátil přítomné příspěvek právě Iva 
Rožnovského (MZM, CITeM), kte-
rý poreferoval o principu fungování 
programu CES on-line a o přípra-
vách aktualizace již dlouho zastara-
lého programu Demus na nový sys-
tém iDemus, odpovídající současným 
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III. jednací den byl pořádán ve spolupráci s Českým komitétem Modrého štítu. 
Úvodní blok moderovala jeho předsedkyně Jana Součková.
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požadavkům a trendům v oblasti evi-
dence a správy sbírek. Projekt iDe-
mus však nyní uvízl na mrtvém bodě 
v otázce financování a možnosti čer-
pání dotace z evropských zdrojů.

Po krátké přestávce zahájila svůj 
příspěvek Emilie Benešová (NA Pra-
ha) konstatováním, že „v muzejní pra-
xi je to ještě horší než v archivní“, 
a dále se věnovala tématu nahlížení 
do archiválií a  jejich zveřejňování 
jak teoreticky, tak i příklady z praxe. 
Seznámila přítomné také s připravo-
vanou Koncepcí českého archivnictví 
a  s  konkrétními problematickými 
okruhy, zejména v otázce terminologie 
a revize řádných archivních činností, 
s důrazem na digitalizaci.

Další přednášející Petr Zeman 
(ABS) se zabýval specifiky archiválií 
uložených v Archivu bezpečnostních 
složek a řešením zpřístupňování jejich 
digitálních reprodukcí formou e-Ba-
datelny ABS. Uvedl zákonná omeze-
ní zpřístupnění vzhledem k povaze 
a vzniku archiválií, ochranu osobních 
údajů, ošetření identifikace badatele, 
logování veškerých přístupů, fulltex-
tové vyhledávání ad.

Poté se ujal slova Viktor Plass 
(AV Media, a. s.) s referátem o mož-
nostech interaktivní expozice a jejím 
poslání v  současnosti. Pro mnoho 
muzejních pracovníků prezentoval 
futuristickou představu, jak by expo-
zice využívající nejnovější technologie 
v muzeích mohly (či měly) vypadat. 
Zde si dovolím být osobní – tento 
příspěvek ve mně vyvolal poněkud 
schizofrenní pocit, že v muzeu jako 
konzervativní instituci se jednou no-
hou pohybujeme stále ještě v 19. sto-
letí a druhou máme nakročenou ve 
století 21.

Dopolední blok výstižně shrnul 
moderátor bloku Jiří Smitka (SOA 
Praha): „Paměťové instituce míří do 
21. století každá odjinud a  nůžky 
mezi námi se budou otevírat. Doba 
renesančních lidí končí a nemůžeme 
být experty na vše. Bez specializací se 
do 21. století nedostaneme.“ Příklad 

propojení audiovizuální a fotografic-
ké projekce prezentoval Jiří Höhn 
(Národní ústav lidové kultury, Stráž-
nice). Poukázal na možnosti prezen-
tace hudebních nástrojů pomocí au-
dio- a videozáznamů s cílem představit 
onen nástroj návštěvníkům co možná 
nejuceleněji. Přiblížil aspekty nově bu-
dované expozice hudebních nástrojů 
lidové kultury ve Strážnici, s předpo-
kládaným dokončením v roce 2018.

Ladislav Bezděk a Marek Jícha 
prezentovali výzkum v oblasti digi-
talizace fotoarchiválií v NPÚ, vznik 
metodické publikace a opomíjená té-
mata a aspekty při práci s různými 
materiály s ohledem na jejich stáří. 
Dále představili digitalizaci tzv. Ma-
reyových svitků ze sbírek NTM. 

Na příspěvek navázal referát 
Adolfa Knolla (Národní knihovna 
ČR) o postupu při zpřístupňování 
fondů Národní knihovny. V něm se 
přednášející zabýval historií digitali-
zace jednotlivých fondů, uvedl různé 

způsoby a  postupy při digitalizaci 
podle typů dokumentů, jejich ulože-
ní a zpřístupnění. Tento příspěvek 
posluchače utvrdil v tom, že digita-
lizace má smysl. Jejím výsledkem je 
totiž velká návštěvnost historického 
fondu knihovny na webu.

Problematikou Registru sbírek 
výtvarného umění se zabývaly Vla-
dimíra Mazačová (Rada galerií ČR) 
a Alena Uxová (Oblastní galerie Vy-
sočiny v Jihlavě). Dámy prezentovaly 
současný digitální katalog sbírek člen-
ských galerií, do kterého je dnes zapo-
jeno 27 institucí a jehož databáze obsa-
huje na 201 000 sbírkových předmětů.

Poslední příspěvek pak přednes-
la Karolína Šimůnková (NA Praha), 
která představila problematiku zpří-
stupňování digitalizovaných archiválií 
na několika příkladech. Jednalo se 
o zpřístupnění fondů veřejné správy 
z let 1945–1992, konkrétně na člen-
ské evidenci ÚV KSČ, fondu „Šváb“ 
a fondu Státního soudu Praha. 

Studentská sekce
konference
MICHAL BAŘINKA
SEKRETARIÁT AMG

Poslední blok druhého jednacího 
dne konference Muzeum a změ-

na V byl věnován studentům. Ve stu-
dentské sekci se představilo celkem 
osm mladých přednášejících ze tří 
univerzit. Své zástupce tu měla Uni-
verzita Komenského v Bratislave, Uni-
verzita Konštantína Filozofa v Nitre 
i Masarykova univerzita v Brně.

Jako první se svým referátem 
„Kultúrne dedičstvo vo vybraných ob-
ciach Stredného Pohronia“ vystoupila 
Bronislava Šajgalíková. Ta přítom-
ným představila svůj výzkum, během 
něhož sesbírala na čtyři sta písní, jež 

roztřídila podle jejich funkce a textu. 
Stranou jejího zájmu však nezůstalo 
ani hmotné kulturní dědictví zkouma-
né lokality, zvláště oděvy.

Poté se slova ujala Magdaléna Tr-
čálková. Tématem jejího referátu byla 
prezentace obuvi v Československu 
v 70. a 80. letech 20. století. V cen-
tru zájmu badatelky stály dva tehdy 
největší veletrhy (v Liberci a Brně) 
a dvě muzea s obuvnickou expozicí 
(v Gottwaldově a Skutči). 

Třetím přednášejícím ve student-
ském bloku byl Viliam Mezey. Me-
zey se (jako umělecký zlatník) zabývá 
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experimentální výrobou replik, zejmé-
na velkomoravských šperků. Ve své 
přednášce se proto věnoval postavení 
replik v muzeích. Několik jím vyrobe-
ných replik navíc přinesl k názornější 
prezentaci s sebou.

Tématu restaurování pravěkých 
a středověkých keramických nádob 
se na konferenci věnovala student-
ka, profesí restaurátorka keramiky, 
Monika Hadová. Posluchače pouta-
vým způsobem seznámila s procesem 
obnovy komorové kachle od nálezu 
zlomků až po doplnění chybějících 
částí. Hadová celý postup představila 
na příkladu nálezu 300 keramických 
zlomků gotických kachlí při záchran-
ném archeologickém výzkumu na Pe-
trově v domě č. 8.

Slovenská studentka Zuzana Ci-
buľová přednesla referát s názvem 
„Prezentácia archeológie v  teréne 
v projektoch blízkej budúcnosti na 
Slovensku“. V tomto referátu připo-
mněla tři velkolepé slovenské pro-
jekty, konkrétně vznik archeoparku 
Liptovia, vznik archeoparku Mar-
tinský vrch a obnovu mohyly náčelní-
ka v Očkově. Ony příklady Cibuľové 
mimo jiné posloužily jako podklad 
k zamyšlení se nad výhodami prezen-
tace archeologického dědictví in situ. 

Dalším řečníkem byla studentka 
Univerzity Komenského v Bratisla-
ve Zuzana Lintnerová. Ta účastníky 
konference seznámila se zamýšlenou 
etnografickou expozicí ve Vajnor-
ském ľudovém domě. V závěru svého 
vystoupení Lintnerová představila 
i svůj vlastní (odlišný) návrh řešení. 
Z celého vystoupení byla patrná velká 
zainteresovanost přednášející. 

Bratislavské pracoviště na kon-
ferenci reprezentovala také Romana 
Nošková se svým příspěvkem na téma 
založení muzejního zařízení v obci Hl-
boké. Nošková stručně nastínila celou 
situaci – nadšení místních obyvatel, 
možné finanční i prostorové problémy, 
obtíže se sběrem a výběrem předmětů 
do expozice atd.

Poté se slova ujala Tereza Žbánko-
vá. Její referát „Přizpůsobení výstavy 
Země černých faraonů rodinám s dět-
mi“ připomněl výstavu, která se usku-
tečnila před dvěma lety v Náprstkově 
muzeu asijských, afrických a americ-
kých kultur. Žbánková ve svém mimo-
řádně vyzrálém projevu představila dvě 
„dětské linky“, jež sklidily u návštěv-
níků expozice velký úspěch.

U všech osmi studentů musíme 
pochválit velký zápal pro věc, avšak 
nejen ten. Jak zaznělo i  v závěreč-
né diskuzi, v příspěvcích byl patrný 
zdravý kritický přístup, díky němuž 
se přednášející nebáli představit i svůj 
vlastní názor. Postesknout si však 
musíme nad tím, že posluchačů stu-
dentské sekce nebylo více. Budoucí 
generace muzejníků by si nepochybně 
zasloužila větší pozornost.

Bloku se zúčastnili studenti a studentky muzeologie z Brna, Bratislavy a Nitry

Slavnostním večerem v NTM provázel zpěv Ireny Budweiserové
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Ve svém referátu jste uvedla, že hlavní 
motivací pro návštěvu muzea je touha 
po sebevzdělávání a touha po relaxaci. 
Jak by podle Vás například mohlo vy-
padat naplnění těchto dvou očekávání 
v praxi?

Muzeum mělo vždy možnosti a me-
chanismy pro vytvoření kvalitního 
vzdělávacího prostředí i pro využití 
nových informačních technologií, kte-
ré ony možnosti posouvají ještě dále. 
Dnes se využívá zejména vizuálních 
prvků a didaktiky. Cílem je předsta-
vit informaci ve formě, jež je pro ná-
vštěvníky jednoduše pochopitelná, 
a tentýž cíl mají sledovat i vzdělávací 
programy, které doprovázejí výstavy 
a výstavní projekty (tzn. jak tradiční 
přednášky, tak i inovativní přístupy, 
interaktivní podoby zkoumání našeho 
dědictví). Podle mého názoru muzea 
v tomto směru dosáhla svých záměrů 
celkem úspěšně.

Co se týče volného času a zába-
vy v muzeích, hlavní problém tkví 
v tom, že instituce se ne vždy zvládnou 
úspěšně vyrovnat s obtížným úkolem 
efektivně propojit kvalitu a okamžitý 
zisk, „vzdělání“ a „zábavu“. Aby se 
muzea nestala obyčejnými hřišti, která 

využívají stále stejný způsob prezen-
tace exponátů navzdory jejich rozma-
nitosti a spletitosti, musíme od pra-
covníků muzeí vyžadovat další a nové 
schopnosti i znalosti (v dnešní době 
například ruská muzea čelí problému 
stále stejného využití etnografických 
předmětů, nejčastěji pak problému 
přehlížení jakýchkoli jiných typů svě-
dectví minulosti i historických obdo-
bí). Mohlo by dojít k vytvoření speci-
fických odpočinkových zón v interiéru 
nebo exteriéru muzea, tzv. „meditač-
ních“ zón nebo naopak zón aktivní 
diskuze atp. Zde se však opět vynořu-
je nutnost selektivní práce s různými 
typy muzejních návštěvníků a studia 
jejich potřeb. 

Jakým směrem se podle Vás muzea 
v budoucnosti vydají? Budou předsta-

vovat spíše místa oddechu a zábavy, 
než místa vzdělávání?

Podle mého názoru budou mít muzea 
vždy hodně odlišné typy návštěvníků. 
Někteří z nich budou do muzea při-
cházet za vzděláním, jiní zde budou 
odpočívat nebo snít. Dokonce i jeden 
člověk může někdy do muzea přijít 
za poznáním a jindy pro načerpání 
určitého pocitu či klidu. To záleží na 
jeho momentální náladě. Domnívám 
se však, že „chytré“ muzeum bude 
vždy následovat kulturní a sociální 
proud a vždy se bude pokoušet ná-
vštěvníkovi představit věci, které on 
nějakým způsobem postrádá ve světě 
kolem něj (např. autenticitu, chytré 
prostředníky, čistý vzduch, rozváž-
nost, a možná i pravdu nebo cokoliv, 
co k pravdě přivádí).

Co je podle Vás hlavním úkolem mu-
zejníka?

Neustálé zvyšování jeho profesní úrov-
ně a zodpovědnost za to, co vytváří.

Ve svém příspěvku jste popsala dlou-
hou historii vzniku projektu, na jehož 
konci stojí Dům historie Rakousko 
(HHA). Ona historie se táhne od roku 

Elisabeth Heimann
House of Austrian History, Vídeň (AT)

1919. Nesehrála zde svou roli neochota 
vyrovnat se s moderními rakouskými 
dějinami?

Koncept, který byl představen v roce 
2015, vychází z  modelu tzv. „long 
20th century“ („dlouhého 20. století“) 
v rakouské historii – tzn. období od 
Habsburské monarchie k Rakouské 
republice, kvůli čemuž se HHA věnuje 
zejména období od roku 1918 do sou-
časnosti. Koncept však také zahrnuje 
reminiscence k 19. století a k vývoji 
v závěru existence Habsburské říše. 
Tímto způsobem má být nastíněna slo-
žitá cesta k demokracii včetně změn, 
se kterými byla nově vzniklá repub-
lika konfrontována po pádu monar-
chie. Současné iniciativě předcházela 

Irina Сhuvilova
New Institute for Cultural Research, Moskva (RU)
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dlouhá diskuze. Vypořádání se s mo-
derní historií vlastního-jediného ná-
roda nebylo tak problematické, jak 
se očekávalo. Zatímco však muzeum 
19. století prosazovalo národ a tra-
dičně prezentovalo jen jeden pohled 
na historii, o němž se nediskutovalo 
a který nebyl zpochybňován, všechny 
koncepce týkající se projektu HHA 
ukazují na to, že národní muzeum 
musí prezentovat pluralitu myšlenek 
i hlasů, které se v daném čase pro-
jevují. Cílem není vytvořit jeden je-
diný dominantní příběh; smyslem je 
v prezentaci spojit mnoho odlišných 
zkušeností. Na závěr pak může být 
konstatováno, že historická národní 
zkušenost dnešního Rakouska by měla 
být obohacena různými historickými 
příběhy. Poukázáním na rozmanitost 
pohledů by se mělo předejít často kri-
tizovanému politickému vlivu. Muze-
um se vědomě snaží vyhnout jakému-
koli „zpolitizování“.

Jaká událost, příp. období z moderní 
historie Rakouska bude podle Vás nej-
obtížnější ke zpracování pro muzejní 
expozici? A proč?

Na tuto otázku neexistuje jednoduchá 
odpověď. Domnívám se, že nejobtíž-

nějším tématem bude meziválečné 
období, Rakouská občanská válka 
(Únorové povstání v roce 1934), Ra-
kousko v době národního socialismu, 
ale jednoduchá nebudou ani aktuální 
politická témata, jako je imigrace.

Expozice se pokusí najít paralely 
i rozdíly mezi minulostí a přítomností 
ke zviditelnění toho, že dnešní Ra-
kousko je produktem dlouhého his-
torického vývoje s celou řadou pro-
měn, zlomů a návazností. Právě díky 
tomu pak ona expozice může tvarovat 
a ovlivnit rakouskou společnost v sou-
časném mezinárodním a evropském 
kontextu. 

Jaká událost, příp. období z moderní 
historie Rakouska podle Vás vyvolá 
nejostřejší diskuzi? A proč? 

Muzeum musí být vzdělávací projekt, 
který by měl pokrýt období od po-
loviny 19. století, se zvláštním důra-
zem na historii rakouských republik 
i období okupace Třetí říší. Jednou 
z největších výzev může být umenše-
ná prezentace otevřených konfliktů 
a násilí v meziválečném období, příp. 
počáteční nadšení pro „Anschluss“ 
namísto prezentace mlčení v pová-
lečných letech.

Ve Vaší prezentaci zaznělo, že roku 
1980 navštívilo Szentendre 1,2 mil.
osob. Jak si to vysvětlujete? Mohlo se 
tamní moderní umění stát hlavním lá-
kadlem pro více než milion lidí?

Jak jsem zmínila ve svém příspěvku, 
umělecký život v Szentendre začal ve 
20. letech 20. století; v té době založilo 
osm malířů Art Colony of Szentendre. 
Další umělci pak přišli do města ve 
40. letech a na začátku 70. let již zde 
trávily kratší či delší čas stovky uměl-
ců. Szentendre se stalo základnou 

pro Kádáriho režim i pro socialistic-
kou kulturní politiku. Začalo se mu 
přezdívat „okno Maďarska“ a žádný 
turista si nemohl nechat uniknout ná-
vštěvu města a jeho muzeí.

V té době zde fungovalo celkem 
10 muzeí a prakticky celá barokní část 
města se změnila v uměle vytvořené 
rozměrné muzeum. Neexistoval tiště-
ný průvodce, který by muzeum nezmi-
ňoval. Szentendre se stalo symbolem 
Maďarska stejně jako guláš. Všechny 
školy, firmy i skupiny seniorů muse-
ly město navštívit a stejně tak i míst-
ní muzea. Hlavní pozornost poutalo 
Margit Kovács Ceramic Museum, kte-
ré se mohlo pochlubit více jak 800 000 
návštěvníky a 2 000 komentovaných 
prohlídek za rok. Jen pro doplnění: 
v roce 1974 Ministerstvo zahranič-
ních věcí uspořádalo 88 prohlídek pro 
zahraniční delegáty.

V  roce 1989 navštívilo 10 mu-
zeí v Szentendre přes 700 000 návštěv-
níků, v roce 2008 to bylo již jen něco 
přes 77 000 osob.

 
Existuje muzeum/galerie, které je pro 
Vás vzorem? Pokud ano, čeho přesně 
si na něm ceníte? 

Na to je velice jednoduchá odpověď: 
Neexistuje! Náš záměr se jen vzdáleně 
blíží projektu benátského Bienále. Na 
druhou stranu, v Evropě je řada ma-
lých měst, kterým se podařilo docílit 
něčeho podobného, oč usilujeme my, 
pomocí prvotřídních kulturních udá-
lostí. Dobrým příkladem může být švý-
carské Locarno (s 15 tisíci obyvatel), 
které pořádá exkluzivní dvoutýdenní 
filmový festival.

Uvažujete o rozšíření spolupráce? Na-
příklad o navázání užších kontaktů se 
zahraničními centry moderního umění, 
včetně České republiky?

Rozhodně ano, ráda bych spolupra-
covala s Museem Kampa. Ferenczy 
Museum neustále hledá možnosti 
spolupráce.

Hajnal Kassai
Ferenczy Museum Centre, Szentendre (HU)
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Ve Vaší přednášce jste představil mu-
zea jako místa setkávání. Jakou mají 
podle Vás muzea výhodu oproti jiným 
místům, kde se lidé potkávají? 

Muzea jako místa setkávání jsou spo-
lečenským prostorem. Tvoří součást 
sociálního života a svou prací jej utváří 
a mění. Díky tomu mohou potenciálně 
vystupovat jako reflexivní instituce, 
nikoliv jen jako zrcadla společnosti, 
a sociální změny by muzea měla mít 
přímo jako jeden z bodů svého zájmu. 
Ve svém příspěvku jsem zmínil Éco-
musée de Fresnes, jež bylo založeno 
roku 1979 na jižním předměstí Paříže. 

Tato instituce je skvělým příkladem, 
jak může být muzeum koncipováno, 
aby působilo na sociální život jako jed-
na z živých součástí měnící se společ-
nosti. Ecomuzeum se zabývá zajíma-
vými tématy, která se týkají místních 
obyvatel a skutečností ovlivňujících ži-
vot v okolí (např. urbanizace, zaměst-
nání, televize, imigrace, postavení žen 
ve společnosti, předměty a jejich pa-
měť atp.). Největší problémy současné 
společnosti se totiž nachází v samot-
ném srdci místních dědictví. Muzea 
však nejsou jen místa setkávání, jsou 
i sociálním prostředkem pro dosažení 
určitého záměru. Muzea jsou dveřmi 
k reálným možnostem změny. Jinými 
slovy, v současné době tyto instituce 
slouží lidem jako prostředek k přežití 
v náročných podmínkách, zejména 
pokud jde o posílení identity.

Jaká by podle Vás měla být role odbor-
níků-muzejníků v muzeu?

Odborníci-muzejníci mají v muzeu vý-
razně odlišné místo v porovnání s dal-
šími odborníky, kteří pracují s mu-
zejními sbírkami. Muzejní odborník 
totiž není jen profesionálem ve svém 
oboru; je to především prostředník. 

Právě on připisuje věcem jejich vý-
znam, a to ve všech fázích své práce. 
Toto je jeho hlavní role, zejména pak 
v případě, kdy se jiní odborníci po-
kouší prezentovat svůj vlastní pohled 
na sociální realitu. Muzejní odborníci 
by měli právě takové situace podporo-
vat i využívat a proces vzniku sociální 
reality představovat především skrze 
odlišné, leckdy konfliktní pohledy. 
V tomto směru je pak (paradoxně) 
velkou výhodou nebýt odborníkem 
v daném oboru.

Jaká by podle Vás měla být role laiků 
v muzeu?

V perfektním světě, v němž jsou mu-
zea skutečnými místy setkávání, by ne-
měli být žádní „laikové“. „Laikové“ by 
totiž měli být jeho přirozenou součástí. 
To však není vůbec jednoduchý úkol. 
Muzea totiž mají svůj vlastní způsob 
interpretace reality, který předkláda-
jí světu a jímž zároveň svět přetváří. 
Vcelku přirozeně dochází k vyloučení 
některých skupin společnosti. Pokud 
by však muzea pracovala jako sociální 
nástroj, jak jsem navrhoval ve svém 
příspěvku, mohla by si osvojit a utvá-
řet právě ty skupiny, které nejsou do-
statečně zastoupeny. Koneckonců, 
muzea slouží jen jako nástroje lidí 
k vytváření jejich vlastního pohledu 
na společenskou realitu.
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Bruno César Brulon Soares
Federal University of the State of Rio de Janeiro – UNIRIO,
Rio de Janeiro (BR)
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Niečo sa presadiť podarilo, niečo nie
Mgr. Ján Jurkovič, muzejník zabývající se digitalizací, přibližuje 
čtenářům Věstníku AMG „digitální“ situaci nejen ve slovenských 
muzeích.

Ani slovenská muzea „neunikla“ problematice IT 
ve své činnosti, ať už při administrativní správě 
sbírek či při prezentačních výstupech. Mohl byste 
zrekapitulovat posledních 10 let – k jakému vývoji 
v oblasti IT došlo a kam se slovenská muzea dostala? 
Nemám teď na mysli jen technickou realizaci, 
ale i průpravu – vzdělávání a teorii, na kterou se 
třeba u nás tak trochu zapomnělo (z hlediska 
muzeologického).

V roku 1980 spracovala Ústredná správa múzeí a galérií 
na tú dobu veľmi progresívnu koncepciu „Automatizo-
vaného systému riadenia múzeí a galérií“ a to môžeme 
považovať za začiatok informatizácie múzeí na Slovensku. 
Odvtedy prešlo obdobie celej jednej generácie a prevalili 
sa cez nás rôzne spoločenské, informačné a technologické 
revolúcie. Informačné a komunikačné technológie ovládli 
prakticky všetky oblasti nášho života, no v oblasti múzej-
nej práce sa informatizácia dodnes nedostala oveľa ďalej, 
ako navrhovala koncepcia spred 36 rokov. Ešte stále nás 
trápi „elektronické spracovanie“ evidencie zbierok, ktorú 
doteraz nemáme ani jednotnú ani kompletnú. V dobe, 
keď pomaly už aj babky na trhovisku majú tovar označený 
čiarkovým kódom, my maľujeme na zbierkové podmety 

signatúry. Dochádzku na pracovisko nám kontroluje RFID 
systém, no príchod a odchod z depozitára a pohyb zbierok 
zapisujeme guličkovým perom do ošúpaného zošita. Do 
virtuálneho sprístupňovania zbierok nás postrkuje riadiaca 
administratíva a spôsob prezentácie múzejného obsahu na 
internete navrhujú experti, ktorí vedia o múzeách snáď 
len to, že sú to budovy, kam sa chodia schovať cez dovo-
lenku pred dažďom. 

Môžeme si za to vraj sami, lebo sme zahľadení do 
minulosti a z profesionálnej deformácie udržujeme pri 
živote starodávne metódy práce. 

Nie som toho názoru. Skúsme si predstaviť, ako by 
vyzerali technológie napríklad automobilového priemys-
lu, keby koncepciu jeho produkcie navrhovali a zároveň 
aj schvaľovali ministerskí úradníci s poradcami z firiem 
predávajúcich predražené tovary a služby... a keby auto-
mobilka čakala na to, že automatizáciu liniek navrhnú jej 
montéri podvozkov, motorov a karosérií. Absurdné? No 
v múzejníctve to tak podobne funguje a nikomu to ab-
surdným nepripadá. Jeho smerovanie programuje riadiaca 
administratíva a jeho modernizáciu, v ktorej určujúcu rolu 
teraz zohráva informatizácia, očakávame od archeológov, 
etnografov, historikov, či iných erudovaných odborníkov 
v niektorej z mnohých oblastí múzejnej dokumentácie. 

Informatizácia u nás prebieha už viac ako tridsať ro-
kov, no doteraz som sa ešte nestretol s  jej relevantným 
muzeologickým zdôvodnením. Nepoznám muzeológa, 
ktorý by sa venoval múzejnej informatike. Možno som 
slabo informovaný, no nepoznám ani žiadnu kvalifikovanú 

Digitalizační pracoviště v Banské Bystrici
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štúdiu, na ktorej by sa dal postaviť komplexný model 
funkčného múzea 21. storočia. 

Chýba nám taká Ústredná správ múzeí a galérií, akú 
sme si pred štvrťstoročím zrušili. Chýba nám moderná 
muzeológia. A hlavne; chýba nám odborne podložená ví-
zia, ktorá by dokázala naše múzejníctvo viesť dopredu. Bez 
takejto vízie je napríklad aj informatizácia múzeí niečo, 
čo síce môžeme všetci považovať za potrebné, no vlastne 
ani nevieme prečo. 

Jste autor projektu Digitálné múzeum. Můžete 
přiblížit okolnosti vzniku, průběhu a „otevření“ 
tohoto virtuálního muzea, co se povedlo, případně 
nepovedlo? Můžete uvést souvislost Digitálného 
múzea a Slovakiany, tohoto i u nás známého 
prezentačního portálu slovenských muzeí a galerií? 
Jak je zabezpečen finančně a technicky trvalý chod 
portálu?

Národný projekt Digitálne múzeum (DM) je jedným zo 
šiestich digitalizačných projektov Operačného programu 
informatizácie spoločnosti, prioritná osa 2 – Rozvoj pa-
mäťových a fondových inštitúcií a národnej infraštruktúry 
(OPIS PO2). Už samotný názov napovedá, že za ním stojí 
desivá byrokracia, cez ktorú sa ťažko presadzuje čokoľvek, 
čo nedomyslela administratíva v metodike operačného 
programu. Niečo sa presadiť podarilo, niečo nie.

Musím spresniť, že úlohou projektu DM bola výluč-
ne len tvorba digitálneho obsahu, nie jeho využitie či 
uchovanie, ako by sa mohlo zdať podľa názvu. Projekty 
OPIS PO2 boli totiž striktne rozdelené na „digitalizačné“ 
a „infraštruktúrne“. Digitalizačné projekty mali podľa 
metodiky vládneho programu za úlohu urobiť len „kon-
verziu“ fondov kultúrneho dedičstva do digitálnej podoby. 
Boli to národné projekty podľa typu fondových inštitúcií: 
Digitálna knižnica a digitálny archív (Slovenská národná 
knižnica), Digitálna galéria (Slovenská národná galéria), 
Digitálne múzeum (Múzeum SNP), Digitálny pamiatkový 
fond (Pamiatkový úrad SR), Digitálna audiovízia (Sloven-
ský filmový ústav) a Digitalizácia kultúrneho dedičstva 
rezortných a mimorezortných PFI. 

Úlohou infraštruktúrnych projektov bolo zase cent-
rálne zabezpečiť pre všetky pamäťové a fondové inštitúcie 
(PFI) trvalé uchovanie a sprístupnenie digitálneho obsahu. 
Na funkčnosti Centrálneho dátového archívu (Univerzitná 
knižnica Bratislava) a Centrálnej aplikačnej infraštruktúry 
a registratúre (Národné osvetové centrum) boli a sú závislé 
všetky digitalizačné projekty.

Takže „výroba“ digitálneho obsahu je organizovaná 
podľa typov PFI, zatiaľ čo jeho „uskladnenie“ a využívanie 
je centralizované. Aj keď sa toto rozparcelovanie úloh môže 
zdať z organizačného a snáď aj z ekonomického hľadiska 

rozumné, v skutočnosti vedie k odpájaniu fondových in-
štitúcií od využívania ich vlastného produktu. Som toho 
názoru, že to bol zásadný omyl OPIS PO2. 

Slovakiana je práve jednou z aktivít projektu Cent-
rálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry (CAIR), 
ktorý mal digitalizačným projektom vytvoriť technologické 
podmienky pre hladký priebeh postdigitalizačných proce-
sov a zabezpečiť prístup k digitálnemu obsahu. Realizácia 
tohto softwarovo-hardwarového projektu sa však dostala 
do viac ako dvojročného sklzu. Prakticky až teraz začali 
z digitálneho archívu putovať milióny súborov obrazových 
dát múzejných predmetov (štandardne 146 snímkov jed-
ného 3D predmetu) v objeme niekoľkých petabajtov do 
dátových úložísk CAIR. Navyše Slovakiana zatiaľ nemá 
technologický vyriešené sprístupňovanie sférických foto-
grafií vo vysokom rozlíšení (40 a 80 Mpix) a 3D modelov, 
ktoré predstavujú takmer dve tretiny digitálnych zobrazení 
múzejných objektov. Preto sa na jej stránkach objavujú 
zatiaľ len náhľadové obrázky a preto múzeá dodnes vôbec 
nepoznajú výsledky projektu DM a nevedia kedy budú 
môcť s nimi plnohodnotne pracovať.

Prevádzka Slovakiany je financovaná z prostriedkov 
na udržateľnosť CAIR, takže minimálne na päť rokov je 
zabezpečená a dúfam, že dovtedy bude aj plne funkčná. 
Samozrejme, že portál kultúry považujem za veľmi po-
trebný a verím, že časom bude aj užitočný. Nepovažujem 
ho však za konečné riešenie pre komunikáciu múzejného 
obsahu. Múzejnú prezentáciu nemôžeme predsa degrado-
vať na katalógové sprístupnenie jednotlivín. Nazdávam sa, 
že múzeá si musia hľadať vlastné riešenia, ktoré najlepšie 
dokážu interpretovať odkaz múzejných zbierok.

Při Múzeu Slovenského národného povstania bylo 
zřízeno speciální pracoviště na digitální snímkování 
sbírkových předmětů, které jsou součástí výstupů 
v Slovakianě. Pracoviště mělo vytvořit výstupy pro 
Digitální múzeum v daném časovém horizontu. 
Pokračuje toto pracoviště ve své činnosti? Na co se 
zaměřuje? Existují i nějaké pobočky, resp. pracuje se 
i přímo v muzeích, např. u předmětů, které by bylo 
obtížné transportovat ke snímkovacímu zařízení?

Jednou z aktivít projektu Digitálne múzeum bolo vybu-
dovanie Digitalizačného centra – pracoviska Múzea Slo-
venského národného povstania v Banskej Bystrici, ktoré 
je zamerané na prípravu múzejných predmetov pre „di-
gitalizáciu“ a na ich profesionálnu vizualizáciu. Má teda 
dva špecializované no úzko spolupracujúce útvary; kon-
zervátorsko-reštaurátorský a digitalizačný. Je vybavené 
technológiami, ktoré aj dnes, po štyroch rokoch od ich 
zaobstarania, patria medzi absolútnu špičku v oblasti di-
gitalizácie kultúrnych objektov. 

https://docs.google.com/viewer%3Fa%3Dv%26pid%3Dsites%26srcid%3DZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtdXplam5hfGd4OjU4MmZkZDJlOWUwYmQ5MjM
http://www.opis.culture.gov.sk/obsah/archiv-vyzvy-/-pisomne-vyzvania
https://www.slovakiana.sk
http://www.nocka.sk/noc/strukturalne-fondy/projekt-cair
http://www.nocka.sk/noc/strukturalne-fondy/projekt-cair
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR5jvmihy8H5ExjxD797rn5-t3YKCpNfjc_GxpgcZfG0zCnqz9n7x67zyWj_o_ZpG3-UZhVivtbqsCS/pub%3Fstart%3Dfalse%26loop%3Dfalse%26delayms%3D3000
http://www.muzeumsnp.sk/digitalizacia/projekt-digitalne-muzeum/digitalizacne-centrum/
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Digitalizačné centrum počas realizácie projektu vyko-
návalo v plnom rozsahu prakticky celý komplex prác súvisi-
acich s odbornou prípravou 174 tisíc múzejných predmetov 
a z tohto počtu nasnímalo 30% (ostatné snímala externá 
firma vybraná Ministerstvom kultúry SR). Digitalizácia 
prebiehala tri roky v štyridsiatich ôsmich lokalitách trid-
siatich troch inštitúcií; prakticky vo všetkých regiónoch 
SR. Múzeá sa na nej podieľali selekciou predmetov a ich 
poskytnutím formou odplatného prenájmu Múzeu SNP na 
účely ošetrenia a vizualizácie. Aby sa minimalizoval prevoz 
zbierok do Banskej Bystrice tak, kde to len bol možné, sme 
zriaďovali dočasné konzervátorské a digitalizačné praco-
viská priamo v miestach trvalého uloženia zbierok. Kto 
pracuje so zbierkami, vie si predstaviť náročnosť príprav-
ných prác; administratívu, prepravu zbierok či technológií, 
distribúciu ľudí, manipuláciu s predmetmi múzejnej hod-
noty, ošetrenie a z veľkej časti aj konzervovanie. Samotné 
procesy vizualizácie a s tým spojené práce ani nebudem 
spomínať. To je obšírna metodicko-technologická téma. 
Vlastne za úspech projektu by sme mohli považovať už aj 
to, že v jeho priebehu nedošlo k žiadnym mimoriadnym 
udalostiam, ktoré by spôsobili múzeám akúkoľvek ujmu.

V súčasnosti, po skončení projektu, prechádza Digi-
talizačné centrum z intenzívneho programu na extenzív-
ny. Chceme ho presmerovať z mechanického snímania 
predmetov na múzejnú prácu; podporu múzeí pri spraco-
vaní ideových zámerov získania zmysluplného digitálneho 
múzejného obsahu a samozrejme aj realizáciu týchto zá-
merov. Cieľom takejto práce by nemalo byť len nasnímať 
zjavnú podobu veľkého počtu objektov, ale z muzeálneho 
hľadiska aj správne postihnúť všetky podstatné stránky 
každého jednotlivého predmetu v kontexte, ktorý hodlá 
múzeum komunikovať.

Rád bych všem muzejníkům u nás doporučil sledovat 
Váš web Muzejná informatika. Co Vás dovedlo 
k vytvoření tohoto portálu? Má nějakou spojitost 
s projektem Muzeana, který se má věnovat této 
oblasti? Máte nějaké reakce od kolegů, funguje 
nějaké fórum, které Vás inspiruje k dalšímu 
publikování?

Muzeána bol jeden z pokusov o aktivovanie múzejníkov 
na podporu spracovania a využívania digitálneho obsahu 
múzeí. Bolo to profesné združenie, ku ktorému sa na 
začiatku hlásila asi desiatka múzejníkov. Zaniklo krátko 
po zrušení pracoviska Centrálnej evidencie múzejných 
zbierok (CEMUZ) v Slovenskom národnom múzeu (kon-
com roku 2010). Čo je horšie, zrušenie tohto pracoviska 
utlmilo aj dovtedy sľubný vývoj tvorby jednotného vedo-
mostného systému múzeí a vyplo jediný náš inkubátor 
múzejnej informatiky. Slovenské národné múzeum záro-

veň zrušilo na svojich webstránkach sekciu http://www.
snm.sk/cemuz; jedinú webovú lokalitu, kde boli pravidelne 
uverejňované metodické materiály, informácie z oblasti 
formujúcej sa múzejnej informatiky, ale aj elektronické 
verzie časopisov Múzeum a Pamiatky a múzeá. Prebiehali 
tam inšpiratívne on-line diskusie (aj anonymné), ktorými 
sme získavali cennú spätnú väzbu k informatizácii múzeí, 
vedomostnému spracovaniu zbierok a digitálnej vizuali-
zácii. Keďže informatizácia a digitalizácia sa práve v tom 
čase stali prioritami kultúry, dúfal som, že príde impulz 
na vzkriesenie múzejnej informatiky z akademickej pôdy, 
od Zväzu múzeí, alebo od riadiacich orgánov. Nič také sa 
však u nás dodnes neudialo, a to je dosť znepokojujúce. 

Po troch rokoch ticha som zriadil vlastné stránky 
Múzejná informatika, kde si môžem dovoliť uverejňovať 
názory odlišné od oficiálne akceptovaných v nádeji, že si 
ich prečítajú aj tí, komu sú adresované. Zatiaľ som v tom 
len sám. Dúfam, že sa časom niekto pridá, aj keď viem, 
že naši múzejníci neberú vážne to, čo nie je vytlačené na 
papieri a do verejnej diskusie sa zapoja len o tom, v čom 
sa dobre orientujú a čo je v súlade s oficiálnym názorom. 
V súčasnosti to múzejná informatika určite nie je. 

Nedávno se ve vašem muzeu uskutečnila konference 
Čo s digitálnym obsahom múzeí? Bylo to skoro 
na rok přesně od spuštění Slovakiany. Mají vaši 
kolegové z muzeí už jasno, co se bude dít s digitálním 
obsahem? Chystá se debata s těmi, kterým jsou 
ty pracně vytvořené virtuální podoby sbírkových 
předmětů určeny – např. s pedagogy na všech 
stupních škol? Řešíte s nimi tuto problematiku 
třeba v rámci modernizace systému vzdělávání 
na Slovensku? Nerýsují se u vás nějaké „digitální 
učebnice“? Jak se k tomuto novému kulturnímu 
bohatství staví soukromé subjekty a média?

Pokúsim sa najprv sprehľadniť situáciu, v akej sa ocitol 
digitálny obsah múzeí SR: vedomostný systém múzeí (CE-
MUZ) spravuje Slovenské národné muzeum; vizualizáciu 
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zbierkových predmetov zabezpečuje Múzeum Slovenského 
národného povstania (Digitalizačné centrum); obrazové 
dáta archivuje Univerzitná knižnica Bratislava (Centrál-
ny dátový archív); sprístupňovanie zobrazení predmetov 
a identifikačných údajov je v kompetencii Národného 
osvetového centra (Slovakiana). 

Na otázku, či máme jasno v tom, čo s digitálnym ob-
sahom múzeí, by v tejto chvíli po pravde dokázala kladne 
odpovedať len Univerzitná knižnica, ktorá má na starosti 
trvalé uchovanie. Jeho komplexným zmysluplným a kultúr-
ne efektívnym využívaním sa z muzeologického hľadiska 
doteraz nikto nezaoberal a pokiaľ viem, ani sa kvalifiko-
vane nezaoberá. V uvedenej situácii sa vlastne ani nemá 
kto, lebo každá zo štyroch inštitúcií plní vlastný program, 
ktorý nekorešponduje s programom inej. Každý má teda 
len NIEČO, čo spolu NIČ nevytvára. 

Problém je v tom, že digitalizáciou sme povedali „B“ 
ešte skôr, ako sme pomysleli na „A“. Ako som už spome-
nul, chýba nám relevantné muzeologické zdôvodnenie 
toho čo robíme. A tak prijímame z externého prostredia 
akúsi laickú predstavu o sprístupňovaní zbierok verejnosti 
a vystavovaní pekných obrázkov na webe, akoby to mala 
byť podstata našej odbornej práce; ako keby neexistovala 
potreba vzájomného zdieľania digitálneho obsahu v od-
bornom prostredí pre plnenie primárnych úloh múzeí. 
My sme predsa vizualizovali múzejné predmety na vysokej 
technickej úrovni, ktorá zachytáva každý detail ich podoby 
a momentálneho stavu, čo umožňuje kontrolu, on-line 
výskum a krížovú spoluprácu aj lokálne vzdialených od-
borných a vedeckých pracovísk, či externých odborníkov. 

Konferencia s  provokujúcou otázkou v  podtitule 
bola prvým podujatím, ktorým sme sa snažili upozorniť 
múzejníkov na doteraz neriešenú problematiku. Aby sme 
hneď na začiatku nevyľakali ani múzejníkov, ani riadiacu 
administratívu zvolili sme známejšiu a atraktívnu tému 
uplatnenia digitálneho obsahu v oblasti múzejnej pre-
zentácie. Snáď sa nám podarilo vyvolať záujem, lebo na 
naše pomery bola slušná účasť a dobré zastúpenie múzeí. 
Z reakcii účastníkov však bolo jasné, že práca s digitálnym 

obsahom nie je téma, v ktorej by sa múzejníci cítil „byť 
doma“. Znova zopakujem, čo som už veľakrát povedal 
na rôznych fórach: chýba nám moderná teória, o ktorú 
by sme sa mohli argumentačne opierať, chýba nám me-
todika ktorá by nás navigovala v modernizácii múzejnej 
práce a aktuálna legislatíva stanovujúca povinnosti múzeí 
a pravidlá múzejníctva primerané súčasnej dobe. Preto sa 
nekonala búrlivá, ba takmer žiadna diskusia. Preto ani 
mimo konferencie neprebiehajú odborné diskusie o vyu-
žívaní digitálneho obsahu múzeí. 

Je pochopiteľné, že v takejto situácii končia indivi-
duálne návrhy na koncepčné využívanie vedomostného 
a obrazového digitálneho potenciálu múzeí bez diskusií 
rovno v koši, aj keby boli akokoľvek múzejníctvu prospeš-
né a progresívne. 

V súčasnosti, kedy je ešte celý digitálny fond múzeí 
neprístupný odbornej i širokej verejnosti, prakticky ni-
kto nepozná jeho celý rozsah, skutočnú kvalitu, kultúrny 
a komerčný potenciál. No viem, že firmy, čo sa nejakým 
spôsobom zúčastňovali na procesoch digitalizácie zbierok, 
na rozdiel od múzeí, už majú isté predstavy jeho využitia 
v kreatívnom a zábavnom priemysle, ktorý práve teraz 
u nás dostáva zelenú. Je jasné, že skôr či neskôr dôjde 
k využívaniu tak atraktívneho digitálneho obsahu, aký 
sa vytvára okolo zbierok múzeí. Otázkou je len, či pre 
jeho využívanie budú prevažovať kultúrnotvorné alebo 
komerčné dôvody.

Ak si tieto odpovede na vaše otázky prečítajú moji ro-
zumnejší kolegovia, určite mi znova vytknú, že zaujímam 
ultrakritické stanoviská, pričom prehliadam reálne pozití-
va. A ja im znova dám za pravdu. No po celom rade hodno-
tiacich konferencií a po tom, čo u nás niekoľko mesiacov 
všetky mainstreamové médiá chrlili chvály na digitalizačné 
projekty, mi príde dosť trápne čokoľvek z toho opakovať. 
Napokon ani nepovažujem za tak potrebné vychvaľovať 
očividné kvality, ako upozorňovať na chyby, ktoré nie 
sú zjavné, alebo sa o nich z akejsi korektnosti nehovorí. 
Samozrejme, že účasťou v OPIS PO2 sme veľa získali. 
Možno viac, ako postrehli prezentácie na hodnotiacich 
konferenciách a správy v médiách. Zvolili sme bezprece-
dentnú cestu maximálnej kvality pri veľkom počte a za 
krátky čas. Získali sme tým nesmierne cenné skúsenosti, 
znalosti, zručnosti, špičkové technológie a stali sme sa 
európskymi priekopníkmi metód snímania trojrozmer-
ných kultúrnych objektov. Digitálny obsah, aj keď zatiaľ 
ešte nie je prístupný, už samotou svojou existenciou vy-
vára istý nátlak na kompetentné inštitúcie a orgány, aby 
sa začali zaoberať jeho zodpovedajúcim využitím. V tom 
vidím istú príležitosť uskutočniť globálnu modernizáciu 
múzejnej práce. 

Za rozhovor děkuje 
MICHAL JANIŠ

Digitalizační pracoviště v Banské Bystrici
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http://art.witikon.eu/01_pohar_U-1212.html
http://art.witikon.eu/01_pohar_U-1212.html
http://www.digitalnemuzeum.sk/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYGSaLvSZfa4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYGSaLvSZfa4
http://witikon.eu/
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200 LET ČESKÉHO MUZEJNICTVÍ

Počátkem září letošního roku si 
Prácheňské muzeum v Písku při-

pomnělo rovných 130 let od otevře-
ní své první expozice pro veřejnost. 
Vlastní založení instituce ovšem při-
padá na dobu o dva roky dříve. Tře-
tí květnový den roku 1884 byl dnem 
vzniku tehdy Městského musea.

Sbírky byly v těch dobách uklá-
dány do různých prostor ve městě, 
nejprve bytu ředitele gymnázia, poz-
ději do budovy reálky, kde našly místo 
v přízemí vedle bytu školníka (a zde 
byly poprvé roku 1886 představeny 
návštěvníkům). Po dalších dvou letech 
nalezly na delší dobu místo v reprezen-
tativních prostorách nově postavené 
budovy Městské spořitelny v Karlově 
ulici. Otevřeno pro veřejnost zde býva-
lo každou neděli před obědem a ročně 
přicházelo na 150 zájemců. 

V roce 1897 činil sbírkový fond 
1695 předmětů a k tomu zhruba tisíc 
starých knih. Muzeum v té době pro-
žívalo krizi a bylo třeba nové krve. Tu 
představoval věhlasný historik a archi-
vář prof. August Sedláček, autor mo-
numentálních Hradů a zámků, který 
se v roce 1899 přestěhoval z Tábora 
na penzi do Písku, města svých studií, 
kde maturoval v roce 1863. Brzy za-
čal ze zájmu pořádat městský archiv 
a zároveň se stal ředitelem muzea – 
v této funkci vydržel až do své smrti, 
tedy celých 26 roků.

Pod jeho vedením se muzeum na 
počátku 20. století přestěhovalo do bý-
valého královského hradu, když tamní 
prostory opustila po 150 letech vo-
jenská posádka. Tyto prostory obývá 
muzeum dosud.

Návštěvnost se výrazně zvýšila 
a Sedláček při svém smyslu pro tří-
dění archivního materiálu zavedl nové 
inventární knihy, byť nedokonalé. Více 
se ředitel věnoval muzejní knihovně 

a především archivu, který byl s mu-
zeem spojen. Vlastní muzejní činnost 
s přispěním krize způsobené první vál-
kou skomírala. Hned po Sedláčkově 
smrti, v roce 1926, došlo k reorgani-
zaci celého muzea i změně jeho názvu. 
Z Městského musea se stalo Museum 
Dra Augusta Sedláčka pro vlastivědu 
Prácheňska.

O muzeum se město jako zřizova-
tel dobře staralo, stejně tak od kon-
ce padesátých let okres Písek. Tehdy 
se název změnil na Okresní muze-
um v Písku (s nedlouhou epizodou 
Oblastní muzeum, 1967–1976) a od 
roku 1990 vystupuje pod hlavičkou 

Nádvoří Prácheňského muzea v bývalém královském hradu
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130 let od otevření 
Prácheňského muzea
v Písku
JIŘÍ PRÁŠEK
PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM V PÍSKU
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200 LET ČESKÉHO MUZEJNICTVÍ

Prácheňské muzeum v Písku. Hlásí se 
tak ke starému názvu Prácheňského 
kraje, jehož byl Písek po celá staletí 
hlavním městem. Od 1. ledna 2003 je 
písecké muzeum příspěvkovou orga-
nizací zřizovanou Jihočeským krajem.

Prácheňské muzeum má několik 
poboček. Všechna odborná pracoviště 
najdete v hlavní budově na Velkém 
náměstí, tam jsou také veškeré de-
pozitáře, umístěné většinou v půdách 
jak bývalého hradu, tak v části při-
lehlých tereziánských kasáren, a také 
11 specializovaných expozic, knihov-
na se studovnou a tři samostatné vý-
stavní prostory. Zajímavostí jsou velká 
akvária v podzemí objektu, v nichž 
může návštěvník spatřit živé ryby 
z jihočeských řek a rybníků. V Tyr-
šově ulici provozuje muzeum od roku 
1937 unikátně dochovaný byt básníka 
Adolfa Heyduka z počátku 20. století. 
Po smrti vdovy po známém májovci 
v roce 1935 přešel byt odkazem pod 
muzeum a prakticky v původním sta-
vu je otevřen pro veřejnost. V neda-
lekém Protivíně se nachází od roku 
1989 další pobočka – Památník města 
Protivína. Jsou zde jednak expozice 
exotické přírody, jednak expozice ná-
rodopisu a dějin, které získaly v roce 
2013 III. místo v kategorii Muzejní 
výstava roku Národní soutěže mu-
zeí Gloria musaealis. A konečně se 

muzeum stará o pozorovací věž v Ná-
rodní přírodní rezervaci Řežabinec, 
kde provádí ornitologické výzkumy.

V muzeu dnes pracuje na tři desít-
ky zaměstnanců, nepočítáme-li další 
desítku dozorců v expozicích. Z od-
borných pracovníků to jsou archeo-
logové, historici kulturních, středo-
věkých a nových dějin, knihovnice, 
etnograf, zoolog, geolog a restaurá-
toři. Velmi dobře se rozvíjí muzejní 
pedagogika, programy pro předškol-
ní a školní děti přitáhnou do muzea 
ročně několik tisíc dětí. Návštěvnost 
se pohybuje kolem třiceti tisíc osob, 
v letošním roce jistě toto číslo výrazně 
přesáhne. Ročně připravují pracovníci 

Pozorovací věž v NPR Řežabinec

Z muzejní noci
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na 30 výstav, dále několik výstav jed-
noho dne a několik výstav mimořád-
ných krátkodobých (prezentovány byly 
např. kopie Svatováclavské koruny, 
čáslavská Žižkova kalva, Oscar Jiří-
ho Menzla, Nobelova medaile akad. 
Heyrovského, první československá 
zlatá olympijská medaile aj). K dalším 
úspěšným akcím patří např. květnové 
Vítání ptačího zpěvu, o prázdninách 
již po čtyřicet roků probíhá Akce 
Acrocephalus – odchyt a kroužková-
ní ptáků, oblíbená je Mineralogická 
burza, kterou organizujeme v před-
vánočním období již dvacet let. Velký 
zájem bývá též o Muzejní noci, které 
jsou každý rok zaměřeny monotema-
ticky. V Heydukově bytě se každoroč-
ně koná několik literárních pořadů.

Sbírkový fond činí na 170 tisíc 
předmětů v 27 různých podsbírkách. 
Protože Jihočeský kraj zakoupil pro 
svá zřizovaná muzea program Musai-
on, počínají odborní pracovníci zpra-
covávat sbírkové předměty novým 
způsobem. V blízké budoucnosti se 
plánuje výrazné rozšíření depozitářů 
do dalších půd v areálu muzea a zave-
dení moderních technologií do stáva-
jících stálých expozic. Muzeum, které 
získalo od Rady Evropy roku 1996 
zvláštní ocenění v soutěži EMYA – 
Evropské muzeum roku, má tak ná-
vštěvníkům i odborné veřejnosti stále 
co nabídnout.
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NOVÉ EXPOZICE

Zažít výstavu dotykem
Haptická expozice v Musaionu

MARIE ŽÁČKOVÁ
CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ,
NÁRODNÍ MUZEUM

Návštěvníci s  poruchami zraku 
jsou při návštěvě muzeí a ga-

lerií značně znevýhodněni. Národní 
muzeum se dlouhodobě zaměřuje na 
rozšíření nabídky výstav a expozic pro 
návštěvníky se zrakovým omezením. 
Po řadě úspěšných haptických výstav 
Národní muzeum zpřístupnilo další 
projekt zprostředkovávající tradiční 
lidovou kulturu na českém venkově. 
Haptickou expozici „Tradiční lidová 
kultura dotykem“ můžete navštívit 
v Národopisném muzeu Národního 
muzea.

Čím je haptická výstava a expo-
zice odlišná od klasických instalací? 
Návštěva muzea či galerie je povětši-
nou vizuálním zážitkem. Instalace pro 
zrakově znevýhodněného návštěvníka 
je však zaměřena především na zpro-
středkování vybraného tématu jinými 
smysly, a to především hmatem a zvu-
kem. Značná část návštěvníků s poru-
chou vidění však není zcela nevidomá, 
proto i v haptických výstavách nalez-
neme informační panely a popisky jed-
notlivých předmětů nejen v Braillově 
písmu, ale i ve zvětšeném černotisku. 

Ze stejného konceptu vychází 
i expozice v Národopisném muzeu. 
Na speciálních stolech se zahloube-
ným povrchem, se zvýšenou okrajovou 
lištou s popisky v černotisku a Bra-
illově písmu jsou umístěny předmě-
ty přibližující tradice, svátky, zvyky 
i materiální kulturu vesnice na přelo-
mu 19. a 20. století. Právě venkovské 
prostředí konce 19. století bylo mís-
tem, kde se udržovala a byla detailně 
zdokumentována tradiční lidová kul-
tura vycházející ze života ve staletích 
minulých. I když se ve 20. století v dů-
sledku velkých proměn společnosti 

lidové tradice začaly vytrácet, řada 
projevů a dokladů lidové kultury, ze-
jména v oblasti zvyků a obyčejů, zů-
stala součástí našeho života. 

Zájemce se může v dotykové ex-
pozici Národního muzea seznámit 
s různorodými předměty, od tradič-
ních výrobků, jako jsou hrnce, džbá-
ny, dřevěné příbory, přes formy na 
pečení perníku, dřevěné hračky, pří-
klady látek, ukázky lidových krojů, 
po objevování vůní bylinek a koření. 
Zájemci také mohou detailně pro-
zkoumat model dřevěného trojdílné-
ho čtyřprostorového domu vesnického 
typu. Zvukový panel s příklady lido-
vých písní následně dotváří celkový 
obraz prezentovaného tématu. 

V období tradičních svátků, jako 
např. dožínky, masopust, Vánoce, 

Velikonoce, je expozice doplňována 
o typické symboly a tradiční předměty 
charakterizující vybraná období.

Součástí expozice je i doprovodný 
katalog Tradiční lidová kultura doty-
kem v Braillově písmu a černotisku, 
doplněný plastickými obrázky. V ka-
talogu návštěvník nalezne rozšiřující 
informace o lidové kultuře. 

V rámci projektu hmatové expo-
zice jsou připraveny také speciální 
lektorované doprovodné programy 
v návaznosti na lidové zvyky, tradice 
a tradiční svátky nejen pro nevidomé 
a slabozraké návštěvníky, ale i pro 
zájemce z řad škol a zájmových spol-
ků. Zkrátka však nepřijdou ani vidící 
návštěvníci. S předměty představují-
cími lidovou kulturu se může sezná-
mit každý. V prostoru expozice jsou 
umístěny masky na oči, se kterými si 
mohou zájemci projít výstavu hma-
tem a přiblížit si tak svět nevidomých 
a slabozrakých návštěvníků.

Hmatová expozice „Tradiční lido-
vá kultura dotykem“ vznikla v rámci 
projektu Strážci paměti: 200 let mu-
zejnictví v České republice, financova-
ného MK ČR.

Ukázky lidových krojů v haptické expozici v Musaionu
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RECENZE

Jan Dolák: Muzeum
a prezentace
TIBOR DÍTE
KATEDRA ETNOLÓGIE A MUZEOLÓGIE,
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Spoločenský význam každého vedného odboru je deter-
minovaný v prvom rade presadením svojho poznatko-

vého prínosu v povedomí spoločnosti. Vznik povedomia 
a kultúrneho povedomia zvlášť je nemysliteľný bez využitia 
všetkých relevantných komunikačných foriem. Jedinečnou, 
nezastupiteľnou komunikačnou formou, ktorá na jednej 
strane zvyšuje prestíž vedného odboru a na strane druhej 
významne prispieva k rozvoju kultúrneho kapitálu jednot-
livca, je múzejná prezentácia. Predstavuje jeden z nosných 
pilierov kultúrnotvorného poslania múzea, ktorý tvorí 
kompetencia autora, jeho tvorivý zámer a zmocnenie sa 
prezentovanej témy. Naplnenie týchto predpokladov závisí 
od profesionalizácie múzejnej prezentácie, jej kvalitnou 
výukou, fundovanou kritikou a potlačením prevládajúceho 
amaterizmu pri tvorbe múzejných prezentačných foriem.

Elektronická monografia Jana Doláka je venovaná 
nielen riešeniu teoretických otázok múzejnej komuniká-
cie s dôrazom na múzejnú prezentáciu. V širokom zábere 
rieši problematiku aplikácie teoretických premís (8 strán) 
v praxi, snaží sa o formulovanie optimálnych metód a po-
stupov v prezentačnej tvorbe (74 strán). Na množstve prí-
kladov ilustruje najčastejšie chyby pri tvorbe múzejných 
prezentačných foriem a nezabúda ani na súčasné trendy 
múzejného výstavníctva.

Úvodné kapitoly sú venované vymedzeniu terminoló-
gie, vzťahom muzeológie k prezentácii a tretia poskytuje 
pohľad na celú šírku komunikácie múzea s okolím.

Štvrtá kapitola je venovaná múzejnej prezentácii. Au-
torovi sa celkom úspešne podarilo odolať vábeniu širokého 
holistického pojatia problematiky komunikácie múzea 
s verejnosťou. Pozornosť upiera na komunikáciu múzeí 
s návštevníkom prostredníctvom múzejných expozícií 
a výstav „ako sústav bezprostredného pôsobenia, teda 
na prezentáciu“. Podkapitoly sú venované problematike 
expozícií ako znakových sústav, múzejnému predmetu, 
múzejnej výstavnej tvorbe, výstavnému jazyku a tvorbe 
hodnôt vznikajúcich pri tvorbe prezentačných foriem. 
Túto časť, doplnenú množstvom príkladov z praxe, možno 
považovať za most spájajúci úvodnú, teoretickú časť s čas-
ťou venovanou aplikácii teoretických východísk v praxi.

Obsahom piatej kapitoly sú všeobecné zásady tvorby 
expozícií a výstav. Autor v jej úvode zdôrazňuje, že základ-
ným pilierom múzejnej komunikácie vo všeobecnosti je 

múzejný zbierkový předmět, a pripomína, že akákoľvek 
forma múzejnej prezentácie nie je cieľom, ale prostried-
kom pôsobeni s múzea na spoločnosť. V širokom zábere sa 
venuje prezentačným formám, textovej zložke prezentácie, 
múzejnému prostrediu, realizácii expozície, múzejnému 
marketingu, sprievodným podujatiam v kontexte prezen-
tačnej formy, využitiu modernej techniky a v poslednej 
podkapitole návštevníkovi múzea.

Záver knihy tvorí kapitola venovaná múzejno-výstavnej 
kritike a stať mapujúca smery a tendencie múzejnej pre-
zentácie. Samozrejme nechýba zoznam použitej literatúry.

Dielo Jana Doláka predstavuje solídny fundament, 
ktorý po tridsiatichpiatich rokoch nadväzuje na dielo Jo-
zefa Beneša a svojim komplexným, súčasným pohľadom 
ho v mnohom predčí. Sme presvedčení, že sú to práve 
prezentačné formy – výstavy a expozície, ktoré vytvá-
rajú image moderných múzeí a sú schopné ovplyvniť a, 
dovolíme si tvrdiť, aj zmeniť postavenie múzeí v dnešnej 
pretechnizovanej spoločnosti.

Jan Dolák: Muzeum a prezentace
Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z., Bratislava, 2015, 115 s.

Publikace je dostupná na:
http://www.muzeologia.sk/index_htm_files/Dolak_J_mu-
zeum%20a%20prezentace.pdf

http://www.muzeologia.sk/index_htm_files/Dolak_J_muzeum%2520a%2520prezentace.pdf
http://www.muzeologia.sk/index_htm_files/Dolak_J_muzeum%2520a%2520prezentace.pdf
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ZPRÁVY

Úspěch ZČM 
na Mezinárodním 
festivalu 
audiovizuální 
tvorby
MARKÉTA FORMANOVÁ 
ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI

Západočeské muzeum v Plzni získalo 
třetí místo na Mezinárodním festivalu 
audiovizuální tvorby pro muzea a kultur-
ní dědictví za krátkou filmovou grotesku 
Loupež v muzeu, která byla natočena při 
příležitosti Muzejní noci v roce 2015.

Festival FIAMP (The International 
Audiovisual Festival on Museums and 
Heritage) je organizován výborem ICOM 
– AVICOM, který se zaměřuje na audio-

vizuální tvorbu a užití nových obrazových 
a zvukových technologií v muzeích, ga-
leriích a kulturních památkách. Výbor 
AVICOM uděluje ceny již od roku 1996 
v kategoriích film, webové stránky, mo-
bilní aplikace, inovativní multimediální 
programy a kreativní instalace. V roce 
2016 se slavnostní vyhlášení konalo 
v Budapešti v rámci konference MUZE-
UM@DIGIT 2016.

Muzeum získalo cenu v  kategorii 
krátký film v soutěži podporující multi-
mediální tvorbu a nové technologie para-
doxně se stylizovanou němou černobílou 
groteskou, která zábavným způsobem 
zve návštěvníky do plzeňských poboček 
Západočeského muzea v Plzni.

Nápad se zrodil po premiéře před-
stavení Divadla Alfa, kde zazářili oba 
pozdější herci v hlavních rolích grotes-
ky. V tomto případě se podařilo posu-

nout se od nápadu na baru k realizaci, 
která probíhala sice nízkorozpočtově, 
ale s velkým nadšením a zapojením jak 
pracovníků muzea, tak jejich rodinných 
příslušníků. V jednoduchém, pro němou 
grotesku typickém schématu probíhá na 
plátně honička, při které delikvent pro-
běhne všechny pobočky muzea v Plzni. 
Nakonec vše dobře dopadne a divák má, 
doufejme, chuť se jít na vlastní oči podívat 
do muzea.

Autory námětu krátkého filmu Lou-
pež v muzeu byli Jan Kastner, Markéta 
Formanová a Denisa Brejchová, scénáře 
a režie se ujal Miroslav Čapek, hlavní role 
hrají Petr Borovský a Robert Kroupar, za 
kamerou stál Přemysl Dvorský a hudbu 
vytvořil Přemysl Haas. 

Ke shlédnutí je Loupež v muzeu na 
Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=aOKKlZ6hqxA.

http://
http://
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Z ČINNOSTI AMG

Jednání Kolegia 
muzeí královských 
měst AMG
MIROSLAVA ŠANDOVÁ 
MUZEUM DR. BOHUSLAVA HORÁKA 
V ROKYCANECH / ZČM 
Po několika změnách termínů z důvodu 
pracovního vytížení zástupců muzeí, se 
jednání Kolegia muzeí královských měst 
AMG uskutečnilo ve Vlastivědném muzeu 
ve Slaném dne 12. května 2016. Jedná-
ní byli přítomni zástupci Vlastivědného 
muzea ve Slaném (J. Čečrdle a B. Fran-
ková), Muzea T. G. M. v Rakovníku (M. 
Elznicová-Mikesková), Oblastního muzea 
v Lounech (J. Matyáš), Městského mu-
zea a muza J. V. Sládka ve Zbiroze (D. 
Viletová) a Muzeua dr. Bohuslava Horá-
ka v Rokycanech, pobočky ZČM v Plzni 
(M. Šandová). Z pracovních důvodů se 
omluvil ředitel Oblastního muzea v Lito-
měřicích T. Wiesner. Pracovního jednání 
kolegia se zúčastnil Zdeněk Kuchyňka, 
jako zástupce Exekutivy AMG, a po část 
jednání též Ing. P. Bartoníček, radní pro 
kulturu Městského úřadu ve Slaném, kte-
rý s velkým potěšením kvitoval existenci 
Kolegia a jeho přínos pro práci členských 
muzeí, zejména z důvodu vzájemné vý-
měny informací a mezioborové pomoci 
mezi muzei.

Dr. Kuchyňka informoval přítomné 
o situaci po odchodu NM z řad AMG, dále 
informoval o vývoji oborové legislativy 
a plně podpořil záměr, s nímž se členové 
kolegia sešli – oslovit i některá další mu-
zea a nabídnout jim členství a zapojení 
do činnosti Kolegia, které je v rámci AMG 
jedním z nejdéle činných.

Dr. Šandová informovala o jednání 
Senátu AMG ze dne 27. dubna 2016. 
Členové Kolegia se zajímali o  změ-
ny v rozpočtu AMG, zejména ty, které 
měly dopad na vydávání Věstníku AMG 
a další ediční činnost. Všichni přítom-
ní, kterým byla před jednáním zaslá-
na elektronická verze Věstníku AMG, 
vyslovili naději, že bude vydávání v tištěné 
podobě opět obnoveno, protože časopis 
považují za velmi dobrý zdroj informací 

o muzejní problematice a dění v českých 
muzeích i za výborný způsob prezentace 
muzeí vůči veřejnosti. Prozatím jej všichni 
vlastními prostředky vytiskli a předali do 
svých muzejních knihoven, aby byl k dis-
pozici všem pracovníkům i badatelům 
v jejich institucích.

Diskutovalo se též o vyhlášení vý-
sledků Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis a o formě prezentace této sou-
těže prostřednictvím vysílání ČT, které je 
sice nákladné, ale na druhou stranu má 
nezanedbatelný dopad na širokou veřej-
nost. Vyhlášení soutěže Muzeum roku se 
nesetkalo s velkým ohlasem, protože hla-
sování na internetu není zcela objektivní 
a reprezentativní, neboť se ho zúčastní 
jen náhodní hlasující.

Účastníky jednání zaujala data, která 
vyplynula z muzejní statistiky a která byla 
přednesena na Senátu AMG – zejména 
ta týkající se návštěvnosti, kterou by měla 
muzea zvyšovat spíše kvalitou jimi pořá-
daných akcí než jejich počtem, protože 
kvantitou stejně nemohou konkurovat 
množství akcí pořádaných jinými pořada-
teli. Shodli se, že je nutné velmi zvažovat 
množství pořádaných akcí, neboť by to 
mohlo být na úkor správy sbírek a péče 
o ně, protože zejména menší muzea ne-
mají dostatečné personální ani prostorové 
zabezpečení. 

Velmi příznivě byla přijata zpráva 
o obnovení Komise muzejních historiků 
AMG. Dále se diskutovalo o tom, která 

další „královská“ muzea oslovit a nabíd-
nout jim členství v Kolegiu. Bylo rozhod-
nuto, že v první fázi budou oslovena Měst-
ské muzeum v Žatci, Muzeum v Kralupech 
nad Vltavou a z muzeí ve Středočeském 
kraji pak muzea v Berouně a v Mělníku. 

V závěru si jednající vyměnili infor-
mace o konkrétních způsobech spoluprá-
ce se školami a vyučujícími v jednotlivých 
regionech, o průběhu digitalizace sbírek 
v jejich muzeích a o výhodách a nevý-
hodách jednotlivých používaných evi-
denčních programů, o právě probíhajících 
a připravovaných výstavách. Příští setkání 
bylo dojednáno v Muzeu TGM v Rakov-
níku na podzim roku 2016.

Seminář geologů 
muzeí České 
a Slovenské 
republiky

Seminář byl uspořádán ve dnech 23.–
27. května 2016 Východoslovenským 
muzeem v Košicích (VSM) ve spoluprá-
ci s Asociací muzeí a galerií ČR, z. s., 
za finanční podpory MK ČR. Celkem 49 
geologů z České i Slovenské republiky 
hostilo Učebně-výcvikové zařízení košické 
Technické univerzity v Herľanech.

Kolegium muzeí královských měst AMG zasedalo ve Vlastivědném muzeu ve Slaném
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Účastníci semináře se setkali v pon-
dělí 23. května v historické budově VSM 
v Košicích, kde byli přivítáni ředitelem 
muzea Robertem Pollákem a vedoucí 
odboru kultury a cestovního ruchu KSK 
Janou Kovácsovou. Prohlédli si výsta-
vu „Cesta do pravěku“ a stálou expozici 
„Příroda Karpat“. Poté společně odjeli 
do Herľan, kde ve večerních hodinách 
proběhlo zasedání Geologické komise 
AMG pod vedením předsedkyně Blanky 
Šreinové a úvodní přednášky (M. Fulín, 
E. Sitášová – Východoslovenské múze-
um, Košice: Prírodovedné zaujímavosti 
Slanských a Zemplínskych vrchov; S. Le-
vendovský – Východoslovenské múzeum, 
Košice: História a súčasnosť Herlianske-
ho gejzíra).

V úterý program pokračoval terénními 
exkurzemi do Herľan, kde se nachází lo-
žiska opálu, do obce Banské za pazourky 
a do mineralogicky bohatého lomu Ve-
chec. Večer proběhly přednášky: Z. Krem-
paská – Múzeum Spiša , Spišská Nová 
Ves: Rekonštrukcia provinčného domu, 
sídla Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi; 
A. Bendík – Slovenskénárodné múzeum, 
Martin: Rekonštrukcia I. budovy SNM – 
Múzea Andreja Kmeťa a príprava nových 
expozícií; K. Kothay K. – Eotvös Lórand 
tudományos egyetem, Budapest: O geolo-
gických zbierkach univerzity v Budapesti 
a priebeh sťahovania zbierok; S. Leven-
dovský – Východoslovenské múzeum, 
Košice: História ložiska Zlatá Baňa.

Ve středu mířily exkurze do lokality 
výskytu drahého opálu v Červenici, do 

Zlaté Baňy na haldy polymetalického lo-
žiska, do solivaru v Prešově a do lomu 
Maglovec. Večerní přednášky přednesli 
P. Ledvák – Východoslovenské múze-
um v Košiciach: Paleontologické lokality 
Východného Slovenska; T. Čeklovský – 
SMOPaJ, Liptovský Mikuláš: Prostredie 
Hornej Nitry v čase prítomnosti neander-
tálcov; F. Mocker – Česká speleologická 
spoločnosť, Děčín: Méně známé podzemí 
v severních Čechách; L. Jarošová – Slez-
ské zemské muezum, Opava: Po stopách 
kamenných poutníků.

Čtvrteční exkurze vedly do Slance, 
činného kamenolomu s výskytem chalce-
donů a barytů, do Byšty za chalcedony, 
acháty a zeolity, do Veľké Tŕňy, v jejíž 
blízkosti se nachází ložiska antracitu, 
a do Viniček za obsidiány. Přednášky 
ve večerních hodinách byly následující: 
P. Rajlich – Jihočeské muzeum, České 
Budějovice: Nerosty slovenských nalezišť 
ve sbírkách Jihočeského muzea; J. Šura 
– Východočeské muzeum, Pardubice: 
Pseudomorfózy a inkluze v křemenných 
hmotách maďarské části Zemplínských 
vrchů; E. Bršlicová – Jihočeské muzeum 
v Českých Budejovicích: Subvulkanické 
intruze v jižních Čechách; M. Fulín, E. Si-
tášová – Východoslovenské múzeum, 
Košice: 60 rokov PO a Quo vadis prírodné 
vedy v múzeách.

V pátek byl seminář zakončen pro-
hlídkou expozic Východoslovenského 
muzea a centra Košic.

Hodnocení citujeme ze závěrečné 
zprávy Evy Sitášové z Východosloven-

ského muzea: „Z hľadiska organizátora 
hodnotím seminár ako úspešný. Z plá-
novaných bodov programu sme všetky 
naplnili a úspešne realizovali. Seminára 
sa zúčastnilo 49 pracovníkov múzeí SR 
a ČR. Z  tohto počtu bolo 6 kolegov- 
-geológov aj z Maďarska (Miskolc, Bu-
dapest), takže seminár naplnil aj svoje 
medzinárodné poslanie.

V  rámci zasadnutia Geologickej 
komisie AMG informovala predsedníč-
ka Blanka Šreinová o aktuálnom dianí 
v AMG vrátane správy o vystúpení Ná-
rodného múzea Praha z AMG. Ďalej pre-
behla diskusia o dianí v múzeách Českej 
a Slovenskej republiky a výmena skúse-
ností s problematikou správy múzejných 
zbierok.

Po ukončení seminára sa stretávame 
s pozitívnou spätnou väzbou na jeho prie-
beh zo strany samotných účastníkov.“

– ze zaslaných materiálů

Botanický 
seminář 
LUKÁŠ ZELÍ KRINKE, SLÁDEČKOVO 
MUZEUM V KLADNĚ 
DANIEL ABAZID, BLATSKÉ MUZEUM 
V SOBĚSLAVI 

Seminář muzejních botaniků České 
a Slovesnké republiky byl pořádán Hu-
sitským muzeem v Táboře ve spolupráci 
s Asociací muzeí a galerií ČR, z. s., a s fi-
nanční podporou Ministerstva kultury ČR. 
Odehrál se ve dnech 6.–10. června 2016 
na Táborsku a organizačně jej zajistil zá-
stupce ředitele Husitského muzea v Tá-
boře, vedoucí jeho pobočky – Blatského 
muzea a botanik Daniel Abazid, kterému 
s logistikou v průběhu vlastní akce pomá-
hali Petr Šťovíček a Lucie Wiererová. Na 
vedení exkurzí se kromě hlavního organi-
zátora podíleli i další regionální znalci, 
jmenovitě Andrea Kučerová (Botanický 
ústav AV ČR, pracoviště Třeboň), Petr 
Šiška (Agentura ochrany přírody a kraji-
ny, regionální pracoviště jižní Čechy), Jiří 
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Bumerl (Tábor, jeden z autorů revitalizace 
rašeliniště Borkovická blata po těžbě) 
a František Krejča (Správa Chýnovské 
jeskyně). 

Program semináře byl zahájen v pon-
dělí 6. června v prostorách Rožmberského 
domu, sídla Blatského muzea v Soběsla-
vi, kde proběhlo přivítání a krátké se-
známení s expozicemi muzea i čerstvě 
nainstalovanou výstavou „Příroda jižní 
Afriky“. Zbytek odpoledne byl věnován 
první z připravených terénních exkurzí. 
Pak již následoval přesun do místa uby-
tování v Hlavatcích nedaleko Soběslavi, 
kde nám jako útočiště během semináře 
posloužila budova bývalé školy. V úterý 
7. června proběhlo plenární zasedání Bo-
tanické komise AMG, které mj. ve funk-
cích potvrdilo stávající vedení komise. Na 
čtvrtek pak byla pro účastníky semináře 
připravena večerní kostýmovaná prohlíd-
ka Husitského muzea v Táboře. Seminář 
byl zakončen v pátek 10. června. Celkem 
se na něj sjelo 29 účastníků, z toho 3 
kolegové ze Slovenska.

Přednášky
V  rámci večerního programu zaznělo 
několik odborných přednášek. V úvodní 
přednášce nás Daniel Abazid seznámil 
s botanickými zajímavostmi regionu. Ně-
kteří z účastníků si na základě svých spe-
cializací připravili přednášky vztahující se 
k místu konání akce (Jaroslav Michálek 
z Muzea Sokolov o významných stromech 
jižních Čech) či k naplánovanému pro-
gramu (Svatava Kubešová z Moravského 
zemského muzea o lampenflóře zpřístup-
něných jeskyní v ČR). Další z přednášejí-
cích využili možnost podělit se o zážitky 
z expedic do divoké přírody (Petr Uhlík 
z Muzea Sokolov o přírodě západního 
Špicberku) nebo seznámit kolegy se svým 
úspěšným výstavním projektem (Zdenka 
Rozbrojová z Ostravského muzea o pří-
pravě výstavy „Cesty koření a užitkových 
rostlin do center vyspělých civilizací“).

Exkurze
Hlavní součástí semináře byly jako už 
tradičně terénní exkurze. Ta pondělní 
nás alespoň krátce zavedla na přírodní 

památku Nový rybník u Soběslavi, kde 
bylo možné obdivovat bohatou populaci 
kapradiníku bažinného či ojedinělý výskyt 
voďanky žabí. V navazující vlhké louce 
pak bylo k vidění hned několik druhů os-
třic, potěšil výskyt prstnatce májového 
a upoutala početná populace ptačince 
bahenního.

V úterý naše kroky houpavě směřo-
valy na Borkovická blata, nejsevernější 
rašeliniště Třeboňské pánve s původními 
blatkovými a rašelinnými bory. Zdejší ev-
ropsky významná lokalita zahrnuje hned 
několik zvláště chráněných území, kromě 
stejnojmenné přírodní rezervace ji tvoří 
ještě přírodní památka Veselská blata 
a přírodní rezervace Kozohlůdky. Podařilo 
se nám navštívit všechny tři. 

Středeční exkurze měla hned něko-
lik cílů. V dopoledních hodinách jsme 
navštívili zříceninu hradu Choustník 
a  stejnojmennou přírodní rezervaci 
v jejím okolí. Kromě pohledu na areál 
známé chipsárny zde zaujala především 
nepříliš běžná kostřava lesní. Exkurze 
pak pokračovala do EVL a PR Kladrub-
ská hora. Toto území je tvořeno řadou 
různě velkých vápencových lomů, nyní již 
dávno opuštěných. Odtud jsme zamířili 
do útrob Chýnovské jeskyně, největšího 
jeskynního systému a současně jediné 
veřejnosti zpřístupněné jeskyně jižních 
Čech. V závěru exkurze jsme ještě slezli 
dobývací stěnu bývalého průmyslového 
lomu Pacova hora a v tůních na jeho dně 
obdivovali opravdu početnou populaci 
přesličky různobarvé.

Hluboce zařízlé údolí Lužnice mezi 
Táborem a Bechyní bylo cílem čtvrteční 
exkurze semináře. Vedla z obce Dražičky 
do Dobronic u Bechyně a nabídla neče-
kaně příjemnou výletní trasu obohacenou 
o některé druhy typické pro takováto ka-
ňonovitá údolí se zvratem vegetačních 
pásem. Raritou nalezenou v  blízkosti 
hradu Příběnice se stal černýš český. 
Z technických zajímavostí jsme cestou 
přecházeli unikátní Stádlecký řetězový 
most. Zřícenina hradu Dobronice a okolní 
skály nabídly poslední porci teplomilných 
druhů jako je rmen barvířský, tařinka ka-
lišní, mochna šedavá či chmerek vytrvalý.

Páteční dopoledne bylo věnováno 
poznání vegetace v  zachované části 
nivy Lužnice nedaleko Dráchova, kde se 
nachází přírodní rezervace Dráchovské 
tůně a přírodní památka Dráchovské lou-
ky. V druhé z nich účastníci obdivovali 
především vlhkou louku s výskytem řady 
vzácných druhů, mezi nimiž nechyběly 
kruštík bahenní, prstnatec májový, vachta 
trojlistá, pupečník obecný a několik druhů 
ostřic. Na Dráchovských tůních jsme pak 
viděli nivní tůně a slepá ramena Lužnice, 
mj. s výskytem žebratky bahenní.

Naplánovaný program exkurzní 
i přednáškové části semináře se podařilo 
zcela naplnit, a to včetně ověření výsky-
tu nejvzácnějších druhů rostlin. Výrazně 
tomu napomohlo jak botanické nadšení 
všech zúčastněných, tak i nebývale pěkné 
počasí bez jediné dešťové kapky. 

– nezkrácená zpráva je k dispozici 
na stránkách komise na webu AMG
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Podzimní determinační seminář
Tradiční podzimní seminář Botanické ko-
mise AMG věnovaný determinacím rodu 
Epilobium a šířícím se rostlinám proběhl 
v Brně ve dnech 18. a 19. října 2016. 
Oba dny jsme strávili v prostorách bota-
nického oddělení MZM. 

První den byl hlavním tématem de-
terminačně obtížný rod Epilobium. Vedení 
určovací části semináře se ujal odborník 
na danou problematiku Jiří Danihelka 
z Ústavu botaniky a zoologie Přírodově-
decké fakulty MU v Brně. Po přestávce na 
oběd pokračoval program až do večerních 
hodin určovacím praktikem s možností 
determinace vlastních herbářových po-
ložek donesených účastníky semináře. 

Druhý den jsme se věnovali druhům 
rostlin, které se šíří na území České re-
publiky. Toto téma nám detailně přiblížil 
Michal Ducháček z Botanického oddělení 
Přírodovědeckého muzea NM.

Seminář 
knihovníků muzeí 
a galerií
IVANA NÝVLTOVÁ, MUZEUM 
VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI 
KRÁLOVÉ 
ŠTĚPÁNKA BĚHALOVÁ, MUZEUM 
JINDŘICHOHRADECKA

Ve dnech 13. až 15. září 2016 byl uspo-
řádán ve spolupráci Knihovnické komise 
AMG a Muzea východních Čech v Hradci 
Králové jubilejní 40. seminář knihovníků 
muzeí a galerií. Semináře se zúčastnilo 
celkem 115 účastníků, v jeho průběhu 
účastníci vyslechli odborné příspěvky, 
proběhla valná hromada členů Knihovnic-
ké komise AMG s volbami a bylo připra-
veno několik odborných exkurzí. Zvlášt-
ní pozornost byla věnována kulatému 
40. výročí konání seminářů knihovníků 
muzeí a galerií.

Setkání zahájila ředitelka hostitelské 
instituce Muzea východních Čech v Hrad-
ci Králové Naďa Machková Prajzová, poté 

předsedkyně Knihovnické komise AMG 
Štěpánka Běhalová přivítala oficiální 
a čestné hosty semináře. Účastníci vy-
slechli zdravice oficiálních hostů – Blan-
ky Skučkové, vedoucí oddělení knihoven 
MK ČR, Romana Giebische, předsedy 
profesní organizace SKIP, a Ondřeje Do-
stála, předsedy AMG.

Při příležitosti výročního 40. seminá-
ře knihovníků muzeí a galerií byly vydány 
pamětní listy, které připomínaly mapkou 
i výčtem pořádajících institucí seminá-
ře organizované v letech 1973–2016, 
a jubilejní magnetická knižní záložka. 
Pamětní listy spolu se záložkou a knihou 
Osobnosti královéhradeckých kancioná-
lů vydanou Muzeem východních Čech 
v Hradci Králové byly slavnostně předány 
jmenovaným oficiálním hostům semináře, 
dále přítomným čestným hostům komi-
se, zástupcům spolupracujících institucí 
a zástupcům firem, které setkání finančně 
podpořily. Jmenovitě to byli tito čestní 
hosté komise: Anežka Baďurová, Jana 
Čerešňová, Vít Richter, Richarda Svo-
bodová, Zuzana Tichá a Helga Turková. 
Ze zástupců spolupracujících institucí 
svou přítomností podpořili seminář: Eva 
Svobodová, ředitelka Studijní a vědec-
ké knihovny v Hradci Králové, Eva Svo-
bodová, vedoucí Souborného katalogu 
NK ČR, Jindra Pavelková, zástupkyně 
ředitele Moravské zemské knihovny 
v Brně, Martin Sekera, ředitel Knihovny 
Národního muzea, Lenka Veselá, vedoucí 
knihovědného oddělení Knihovny AV ČR. 

Úvodní oficiální blok semináře byl 
věnován 40. výročí semináře. Předsed-
kyně komise spolu s místopředsedkyní 
Alenou Petruželkovou připravily úvodní 
příspěvek s názvem Knihovnická komise 
ve 21. století – tradice a perspektiva. Ná-
sledující historický úvod ke čtyřicetileté 
činnosti komise připomenul významné 
představitele komise a jejich hlavní záslu-
hy, zhodnotil práci komise v uplynulých 
deseti letech a nastínil možnosti jejího 
budoucího rozvoje.

Do kontextu veřejných knihoven uve-
dl knihovny muzeí a galerií svou přednáš-
kou Koncepce rozvoje knihoven a novela 
knihovního zákona Vít Richter.

Po přestávce proběhla valná hroma-
da Knihovnické komise AMG. Předsed-
kyně komise předložila zprávu o činnosti 
v uplynulém roce. Veřejným hlasováním 
byly na léta 2016 až 2019 zvoleny před-
sedkyně Štěpánka Běhalová z Muzea Jin-
dřichohradecka, místopředsedkyně Alena 
Petruželková z Památníku národního pí-
semnictví a tajemnice Iveta Mátlová ze 
Slováckého muzea v Uherském Hradišti. 

Slavností večerní společenské setká-
ní uvedl blok vzpomínkových příspěvků 
nazvaný Od Teplic (1973) do Hradce Krá-
lové (2016), jehož úvodní vtipnou pre-
zentaci připravila Iveta Mátlová s kolegou 
Petrem Součkem. Helga Turková při-
pomněla prvního dlouholetého předse-
du komise Jaroslava Vrchotku a Karla 
Bezděka, Ila Šedo zavzpomínal na paní 
Helenu Hájkovou, Jarmila Okrouhlíková 
na Evžena Lukeše a Jana Michlová na 
Jaromíra Macka. Navozená slavnostní 
a zároveň přátelská atmosféra večera 
pokračovala i během večerní prohlídky 
expozic a výstav v hlavní budově Muzea 
východních Čech v Hradci Králové. 

Středeční odborný program byl roz-
dělen do dvou bloků. Dopoledne věno-
vané aktuální knihovnické problematice 
uvedla prezentace Zuzany Hájkové Do-
savadní zkušenosti s RDA, kterou její 
autorka doplnila příklady z katalogizační 
praxe. Eva Svobodová představila Adresář 
knihoven CADR a Ila Šedo přednesl no-
vinky z dění v oborové bráně ART. Ředitel 
Knihovny Národního muzea Martin Seke-
ra informoval přítomné o nové možnosti 
odborných stáží pro pracovníky muzeí 
a galerií v Národním muzeu. Garanti pro-
jektu Provenio Jaroslava Kašparová, a Ri-
chard Šípek vyzvali knihovníky z muzeí ke 
spolupráci na tomto zajímavém projektu. 
Blok zakončila vystoupení zástupců firem 
LANius, KP-SYS, AIP Beroun a Cosmot-
ron Bohemia, kteří seznámili přítomné 
s novinkami ve svých nabídkách. 

Odpolednímu bloku Restaurování 
a konzervace fondů v knihovnách mu-
zeí a galerií předcházelo společné foto- 
grafování. Garant odpoledního bloku 
Radomír Slovik připravil pro posluchače 
pestrou nabídku příspěvků vztahujících se 
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k zadanému tématu. V úvodu zazněla 
přednáška Hany Paulusové Železogelové 
inkousty, koroze, neutralizace, příspěvek 
Výstavy, expozice a restaurované předmě-
ty přednesl Michal Ďurovič, Ivan Kopáčik 
přiblížil ve svém příspěvku Výrobu faksimi-
le, Barbora Bartyzalová hovořila na téma 
Restaurování japonského papíru, Ondřej 
Lehovec přiblížil Projekt Google a Mi-
lana Vanišová vystoupila s příspěvkem 
Restaurování starých tisků. S praktickými 
ukázkami drobných oprav tisků přispěly 
Petra Vávrová a Dana Hřebecká.

Bezprostředně po odborném progra-
mu následovaly komentované prohlídky 
historického jádra Hradce Králové za-
končené odbornou exkurzí do Studijní 
a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Čtvrteční dopoledne bylo tradičně 
věnováno exkurzím, při nichž účastníci 
navštívili Knihovnu města Hradce Krá-
lové nebo Hospital Kuks se zdejší nově 
uloženou knihovnou. 

Seminář, jehož organizace se aktiv-
ně, vlídně a zároveň profesionálně ujala 
především knihovnice hradecké muzejní 
knihovny Ivana Nývltová, splnil veške-
rá očekávání účastníků. Výbor komise 
připravil odpovídající odborný program, 
který zprostředkoval knihovníkům ak-
tuální a  důležité informace z  oblasti 
knihovnictví a zároveň důstojně i přátel-
sky připomenul celé čtyřicetiletí setkávání 

knihovníků muzeí a galerií. Sváteční at-
mosféru umocnila nejen výstavnost bu-
dovy muzea, ale i vlídný přístup a plné 
nasazení jejích zaměstnanců, které se 
promítly do pohoštění, exkurzí do expozic, 
do města a dalších královéhradeckých 
knihoven. Vysoká odbornost, stabilita 
a ochota ke spolupráci, které jsou hlav-
ním mottem činnosti výboru komise i je-
jích jednotlivých členů, knihovníků muzeí 
a galerií, jsou základními pilíři k upevňo-
vání postavení knihoven muzeí a galerií 
mezi dalšími odděleními svých mateř-
ských institucí i mezi ostatními veřejnými 
knihovnami. Tyto okamžiky, tolik potřebné 
zvláště pro pečlivou každodenní a někdy 
únavnou práci, spojenou se společenskou 
nutností neustále prosazovat jednotlivé 
dílčí cíle knihoven, byly povzbuzující pro 
všechny účastníky. Také slova současné-
ho předsedy AMG Ondřeje Dostála, jimiž 
vyzdvihl postavení knihoven v muzeích 
a uznal jejich pokrok, přinesla knihovnám 
muzeí a galerií jak zadostiučinění, tak 
novou motivaci i nové naděje.

Velké poděkování však patří na tomto 
místě hlavnímu pořadateli – Muzeu vý-
chodních Čech v Hradci Králové a jeho 
pracovníkům, kteří pod vedením Ivany 
Nývltové odvedli úžasný kus práce, a také 
všem sponzorům, bez jejichž finanční 
podpory by nebylo možné připravit se-
minář na takové úrovni. 

Konference 
konzervátorů- 
-restaurátorů
IVO ŠTĚPÁNEK 
TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

Metodické centrum konzervace Technic-
kého muzea v Brně ve spolupráci s Ko-
misí konzervátorů-restaurátorů Asociace 
muzeí a galerií ČR, z. s., uspořádalo již 
25. ročník Konference konzervátorů- 
-restaurátorů, která se letos konala ve 
dnech 13.–15. září 2016 v Brně. Roli 
hostitelské instituce, která poskytla záze-
mí pro konání konference, přijalo Vysoké 
učení technické v Brně. Vzhledem k vel-
kému zájmu o tuto konferenci (počet při-
hlášených účastníků dosáhl více jak 270 
osob) probíhal odborný program v aule 
Fakulty elektrotechniky a komunikačních 
technologií VUT v Brně. Na tomto místě 
se představilo celkem 23 příspěvků a 26 
posterových prezentací. Obdobně jako 
i u minulých ročníků konference, byla 
témata příspěvků zaměřena na výsledky 
materiálových a technologických prů-
zkumů, konzervátorsko-restaurátorských 
zásahů a výzkumu v oblasti ochrany před-
mětů kulturního dědictví.

 Konferenci zahájil Vlastimil Vykydal, 
ředitel Technického muzea v Brně, a Ivo 
Štěpánek, předseda Komise konzervátorů- 
-restaurátorů AMG. V úvodním proslovu 
bylo připomenuto 25. výročí pořádání 
konference, které je úzce spojeno s no-
vodobou historií Komise konzervátorů-
-restaurátorů. Tato, tehdy ještě oborová 
komise (změny názvu jsou uvedeny v níže 
zmíněném článku), začala rozvíjet svoji 
aktivní činnost od prvního setkání v roce 
1992 ve Znojmě, kdy byly formulovány 
základní principy interdisciplinární spo-
lupráce na poli konzervování-restaurování 
muzejních sbírek, výzkumu a vývoje, včet-
ně systematického vzdělávání. Komise 
tak postupně vytvářela a dodnes vytváří 
prostor pro vzájemnou výměnu znalostí 
a zkušeností ochrany předmětů kultur-
ní povahy, zahrnující i důležitou diskuzi 
spojenou s etickými otázkami, poskytuje 
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zpětnou vazbu mezi teorií a praxí, včetně 
zázemí pro neustálé zlepšování prestiže 
a povědomí o této profesi. Stručné ohléd-
nutí za prací Komise za posledních 15 let 
je představeno v časopisu Fórum článkem 
25. výročí založení Komise konzervátorů
-restaurátorů.

Úvodní příspěvek se věnoval jedno-
mu z nejvýznamnějších obrazů z českých 
sbírek, Rembrandtovu Učenci ve studov-
ně, který mezinárodní tým odborníků pod 
vedením Národní galerie v Praze podrobil 
sofistikovanému přírodovědnému průzku-
mu. Získané poznatky o materiálech pod-
ložky i barevné vrstvy přispívají k hlub-
šímu poznání použité malířské techniky 
a jistě budou dále využity a zpracovány 
restaurátory malby i  historiky umění. 
Slibné výsledky přinesla též následující 
studie o vývoji nových analytických metod 
detekce proteinových pojiv, která je opět 
ukázkou úspěšné zahraniční spolupráce, 
vedené společně s experty z Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze.

Průzkum stratigrafie barevných 
vrstev se však netýká pouze výtvarných 
děl, ale též předmětů dokládajících vý-
voj techniky a průmyslu. Toto téma bylo 
obsahem neméně zajímavého příspěvku 
kolegů z Národního technického muzea 
mapujícího složení metalických pigmen-
tů, které byly používány pro povrchovou 
úpravu automobilů již od druhé poloviny 
19. století. Aplikace přírodovědných ana-
lýz v kombinaci se širší znalostí minera-
logických nalezišť a historie zpracování 
drahých kamenů autora Radka Hanuse 
pomohla identifikovat výzdobu orientál-
ní šavle poškozené požárem na hradě 
Krásna Hôrka. Ukazuje na skutečnost, 
že i po tak velké destrukci předmětu je 
možné zpětně nalézt co nejpravděpo-
dobnější odpověď na otázku správného 
určení původních materiálů řemeslného 
zpracování.

Pestrost konzervátorsko-restaurá-
torské problematiky ilustrovala také další 
práce z Národní knihovny, zaměřená na 
průzkum novodobých textilních pokryvů 
knižních fondů. Rozsáhlost těchto sbí-
rek, která se bude v budoucnu neustále 
navyšovat, nutí odborníky řešit způsob 

jejich identifikace a cíleně plánovat jejich 
vhodnou ochranu. Mnoho konzervátorů- 
-restaurátorů jistě ocenilo výsledky zkou-
šek micelárních roztoků organických roz-
pouštědel pro šetrné čištění předmětů 
a odstraňování nežádoucích materiálů 
z jejich povrchu nebo zkušenosti s apli-
kací prostředku Perloza pro čištění pra-
chem zanesených knižních desek. Jiné 
specialisty zaujala studie porovnávání 
složení korozních vrstev uměle připra-
vených vzorků a reálných objektů, která 
upozorňuje na úskalí vyvozování závěrů 
ze zjednodušených modelů experimen-
tů. Inspirujícím byl i příspěvek týkající 
se ověření alternativní metody regulace 
mikroklimatických faktorů, který vycházel 
z výzkumu probíhajícího v Technickém 
muzeu v Brně.

 Velkou diskuzi vyvolal i příspěvek 
týkající se konzervace archeologických 
jantarů, který poukázal na otázky postu-
pu konsolidace tohoto materiálu v sou-
vislosti s požadavkem zachování znaků 
předchozího opracování či původní barev-
nosti. Dalšími diskutovanými tématy byla 
konzervace samurajské zbroje vzhledem 
k etickým principům zásahu, s přihléd-
nutím k japonské tradici.

Prezentovány byly i další podnětné re-
feráty, které zde nelze všechny zmínit. Po-
sterová sekce čítala 26 příspěvků, z nichž 
12 vybraných bylo doplněno krátkou 

5minutovou prezentací; ostatní byly pre-
zentovány formou panelové diskuze.

První den konference byl zakončen 
společenským večerem ve stálých expo-
zicích Technického muzea Brně u příle-
žitosti otevření nových expozic „Optika“ 
a „Výpočetní technika“. Konference byla 
tradičně doplněna o odborné exkurze. 
Ve spolupráci s Muzeem města Brna byl 
účastníkům konference umožněn vstup 
s odborným výkladem do významné ar-
chitektonické památky vily Tugendhat, 
včetně prohlídky stálých expozic na hradě 
Špilberk i nově zpřístupněného jihozá-
padního bastionu. 

Na závěr patří poděkování všem 
spolupracujícím partnerům – Vysokému 
učení technickému v Brně, Asociaci mu-
zeí a galerií ČR, z. s., a Českému výboru 
ICOM za stálou podporu konání těchto 
konferencí, Muzeu města Brna a Muzeu 
Brněnska za kolegiální spolupráci, Jiho-
moravskému kraji za finanční podporu, 
firmám Znovín Znojmo a Pivovar Da-
lešice za sponzorské dary, mediálnímu 
partnerovi akce – internetovému portálu 
Propamátky za propagaci, a v neposled-
ní řadě též Ministerstvu kultury ČR za 
celkovou podporu aktivit Metodického 
centra konzervace TMB i Komise konze-
rvátorů-restaurátorů AMG, bez které by 
nebylo možné zajistit kontinuitu a úroveň 
pořádaných konferencí.

Konference se konala ve velké aule Fakulty elektrotechniky VUT v Brně
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Seminář Komise 
regionální historie 
Moravy a Slezska 
AMG 
JIŘÍ MITÁČEK, MORAVSKÉ ZEMSKÉ 
MUZEUM 
BLANKA RAŠTICOVÁ, SLOVÁCKÉ 
MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

Pravidelné podzimní zasedání KRHMS 
se uskutečnilo v Muzeu Komenského 
v Přerově a zúčastnilo se ho celkem 47 
osob (z toho 44 členů komise). Program 
jednání byl tvořen odborným seminářem, 
rozděleným do tří tematických bloků, je-
hož součástí byla také odborná exkurze, 
a plenárním zasedáním komise.

Seminář zahájil a řídil předseda ko-
mise Jiří Mitáček. Úvodem přivítal hosty 
a předal slovo zástupci ředitele Muzea 
Komenského Luboru Maloňovi, který pří-
tomné pozdravil, omluvil nepřítomnost ře-
ditele muzea a jako organizátor semináře 
sdělil nezbytné informace k programu.

Následoval první odborný blok semi-
náře nazvaný Muzea a objekty památ-
kové péče, který moderoval Lubor Ma-
loň. S úvodním referátem vystoupil Jan 
Štětina, pracovník Územního odborného 
pracoviště NPÚ v Kroměříži. V referátu 
nazvaném Několik příkladů soužití muzej-
ních institucí s objekty památkové péče 
představil některé z památkových ob-
jektů, které jsou ve správě muzeí – např. 
Muzeum Kroměřížska sídlí ve významné 
budově se zajímavou historií, která může 
sloužit jako příklad dobrého a efektivního 
využití historického objektu. Ve svém re-
ferátu uvedl také negativní příklady, jakým 
je např. Nový Hrad u Olomučan, kde pod 
záminkou vytvoření Muzea válečnictví 
15. století došlo k velkému poškození 
památkového objektu.

Druhý referát nazvaný Vztah Zámku 
Slavkov-Austerlitz a Národního památko-
vého ústavu přednesla Vladimíra Zichová 
(Zámek Slavkov-Austerlitz) a uvedla dva 
příklady rekonstrukce slavkovského zám-
ku, jimiž jsou obnova zámeckých koníren 
a vybudování výtahu v hlavní zámecké 

budově na místě zříceného vřetenového 
schodiště. 

Následující referát Petry Svobodové 
(Muzeum Brněnska), Jak se vila mění 
v muzeum, představil průběh rekonstruk-
ce Löw-Beerovy vily v Sadové ulici v Brně 
a následnou instalaci nové expozice. Čle-
nové komise přivítali nabídku, aby se jarní 
plenární zasedání konalo právě v tomto 
historickém objektu.

Poslední referát tohoto bloku před-
nesla Kateřina Barcuchová (Ostravské 
muzeum) na téma Ostravské muzeum 
a moderní umění. Uvedla v něm něko-
lik příkladů instalací moderního umění 
v podloubí objektu muzea, z nich vět-
šina byla, diplomaticky řečeno, hodně 
diskutabilní.

Po polední přestávce pokračoval se-
minář plenárním zasedáním, které mělo 
na programu projednání důležitých do-
kumentů k činnosti komise (Programo-
vé prohlášení na období 2016–2019, 
Strategické cíle činnosti na období 
2016–2019, návrh změny Jednacího 
řádu komise) a volbu výboru komise na 
období 2016–2019. Předložené doku-
menty plénum schválilo. V tajných vol-
bách byl zvolen předsedou komise Jiří 
Mitáček, místopředsedkyní Blanka Rašti-
cová, členy výboru pak Naďa Urbánková 
(za Jihomoravský kraj), Jarmila Klímová 
(za Olomoucký kraj), Ilona Pavelková (za 
Moravskoslezský kraj), Markéta Mercová 
(za Zlínský kraj) a Miroslava Kvášová 
(za Kraj Vysočina). Členové komise dále 
přednesli nabídky putovních výstav a in-
formovali o připravovaných seminářích 
a konferencích.

Po skončení plenárního zasedání 
pokračoval program semináře druhým 
tematickým blokem nazvaným Digita-
lizace sbírkových fondů, který modero-
vala Blanka Rašticová. První referát to-
hoto bloku přednesla Miroslava Kvášová 
(Muzeum Vysočiny Pelhřimov) na téma 
Muzea a galerie na Vysočině online – 
teorie a praxe. Následující referát Projekt 
eBadatelna Zlínského kraje – zpřístup-
nění digitalizovaných sbírkových fondů 
paměťových institucí přednesla Blanka 
Rašticová (Slovácké muzeum v Uher-

ském Hradišti). Vyzvala členy komise, aby 
se podrobně seznámili s portálem eBada-
telna ZK : https://ebadatelna.zlkraj.cz/

Třetí odborný blok jednání první-
ho dne semináře nesl název Osobnosti 
a výročí národních dějin. Moderoval ho 
předseda komise Jiří Mitáček. V bloku vy-
stoupil s referátem 600. výročí od udělení 
nejstaršího znakového privilegia v čes-
kých zemích pro Slavkov pouze Martin 
Rája (Zámek Slavkov-Austerlitz).

Po skončení bloku proběhlo krátké 
zhodnocení jednání a účastníci semináře 
měli možnost absolvovat komentovanou 
prohlídku expozic a krátkodobých výstav 
Muzea Komenského a posléze rovněž 
navštívit nedaleký nově zpřístupněný 
Památník Jednoty bratrské v přerovské 
lokalitě Na Marku.

V rámci večerního společenského 
posezení, během kterého účastníci živě 
diskutovali o problematice zmíněné v jed-
notlivých příspěvcích a o dalších pro-
blémech své práce a profese, se konal 
také workshop k dějinám knihtisku, který 
realizovalo Studio Bez kliky vedené Ro-
manem Prokešem. Během tohoto dvou-
hodinového workshopu měli účastníci 
semináře možnost vytisknout si speciálně 
připravené pamětní listy a dozvědět se 
mnoho zajímavého o historii knihtisku 
a jeho využití v praxi.

Druhý den semináře byl připraven 
v duchu terénního výjezdu a pokračová-
ní workshopu, především s důrazem na 
téma Muzea a objekty památkové péče, 
přičemž navštívena byla městská památ-
ková rezervace Lipník nad Bečvou (zde 
především piaristická kolej, kde aktuálně 
probíhají rekonstrukční práce, a kostel sv. 
Františka Serafinského, ale také zámecký 
areál, městské hradby, bývalá synagoga, 
židovské hřbitovy a unikátní zvonice). 
Následovala návštěva hradu Helfštýna, 
kde byla společně s ředitelem Muzea Ko-
menského v Přerově Radimem Himmle-
rem a kastelánem hradu Helfštýn Janem 
Laurem diskutována otázka památkové 
obnovy hradu ve 2. polovině 20. století 
a dnes.

Poté došlo k rozloučení, ukončení 
semináře a návratu do Přerova.

https://ebadatelna.zlkraj.cz/
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Zasedání Komise 
muzejních 
historiků AMG
LUDĚK BENEŠ 
MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA

Ve středu 12. října 2016 se ve Středočes-
kém muzeu v Roztokách u Prahy uskuteč-
nilo zasedání Komise muzejních historiků 
AMG za účasti 13 členů.

Prvním bodem jednání bylo seznáme-
ní přítomných členů komise s průběhem 
a současnou situací ve věci přihlášení 
tematického panelu Historie v muzeích na 
sněm historiků, který se uskuteční v září 
2017 v Olomouci. V následné diskusi 
předložili účastníci jednání návrhy na 
konkrétní témata pro uvedený panel.

V dalším průběhu jednání se diskuto-
valo o možnostech a tématech pro další 
činnost komise. Místopředseda komise 
Václav Houfek informoval o vzniku a rea-
lizaci databáze česko-německo-polských 
projektů. Ladislav Smejkal vyzval k vzá-
jemné informovanosti o projektech připra-
vovaných k výročím roku 2018 a naznačil 
možnost společných aktivit.

Předseda komise Luděk Beneš dále 
informoval o průběhu jednání se zástup-
ci České archivní společnosti a Archivní 
správy Ministerstva vnitra ČR ve věci 
přípravy nového zákona o archivnictví. 
Účastníci jednání pak tlumočili vlastní 
zkušenosti ohledně kontaktů s místně či 
věcně příslušnými archivy; ty jsou značně 
různorodé, často v závislosti na osobních 
vztazích s řediteli a zaměstnanci archivů. 
Zajímavé byly v této souvislosti poznatky, 
které přinesl Radek Galaš, když přiblížil 
nelehkou pozici Muzea policie ČR vůči 
Archivu bezpečnostních složek, která 
vede k obtížnému získávání trestních 
spisů a téměř k nemožnosti nahlížení do 
nich. Členové komise dále navrhli, aby 
AMG s Českou archivní společností, popř. 
s Archivní správou MV ČR projednala 
možnost dohody o  vzájemném ozna-
mování nálezů významných archivních 
a  sbírkových souborů tak, aby si oba 
typy institucí mohly po domluvě vybrat 

příslušné předměty a dokumenty do svých 
fondů (inspiraci pro tento postup lze na-
jít v knihovnách). Uvedená dohoda by 
mohla řešit i obecnější problémy vzájem-
ných vztahů a zajistit jednotný přístup, 
nezávislý na osobním postoji a mínění 
jednotlivců. 

V následné diskusi k otázce potřeb-
nosti a případného způsobu vytvoření 
etického kodexu muzejních historiků za-
zněly nejrůznější názory; celkově se dají 
shrnout v tom smyslu, že kodex by měl 
mít spíše podobu deklarace vůči veřej-
nosti než jakéhosi rozsáhlého materiálu 
směrovaného dovnitř historické obce. 
Podněty pro jeho tvorbu lze získat pře-
devším z Etického kodexu ICOM, popř. 
i z dalších materiálů. 

V jednacím bodu, který lze nazvat 
„různé“, informoval Luděk Beneš o pří-
pravě registru muzeí. Markéta Lhotová 
vyslovila kritiku současné podoby rubri-
ky věnované Komisi muzejních historiků 
AMG na webových stránkách AMG, kde 
se nacházejí zastaralé údaje. Luděk Be-
neš slíbil, že v této věci zajistí nápravu. 
Zároveň byla probrána možnost diskus-
ního panelu v rámci webových stránek. 
Markéta Lhotová rovněž otevřela pro-
blematiku elektronické evidence sbírek 
v souvislosti s úsilím firmy Musoft zavést 
v Libereckém kraji program Museion; na-
vrhla, aby proběhl průzkum, jaké evidenč-
ní programy se v muzeích používají, jaké 
jsou s nimi zkušenosti a jaké požadavky 
na ně jednotlivá pracoviště mají. 

Na závěr bylo dohodnuto, že příští 
zasedání komise se uskuteční 12. dubna 
2017 v Muzeu policie ČR v Praze.

Plenární zasedání 
Muzeologické 
komise AMG
Dne 1. prosince 2016 zasedala v Národ-
ním technickém muzeu Muzeologická 
komise AMG. Jan Dolák přednesl zprávu 
o činnosti výboru, který zasedal 2. února 

a 28. června 2016. Dále podal zprávu 
o projektech komise na základě podkladů 
od Lucie Jagošové. Z hodonínského se-
mináře v roce 2015 jsou připraveny dva 
publikační výstupy v elektronické formě: 
Muzejní profese a veřejnost 1 vyjde na 
FF MU elektronicky ještě v roce 2016 
(z důvodu letošní finanční nepodpory 
edičních projektů Komisí AMG). Muzejní 
profese a veřejnost 2 vyjde na FF MU 
v polovině roku 2017.

Byl podán projekt na seminář „Sou-
časnost a budoucnost muzeologického 
vzdělávání a výzkumu v ČR“, který se 
bude konat v Hodoníně v červnu 2017. 
P. Nekuža a M. Gilbertová s pomocí stu-
dentek v programu Erasmus zabezpečí 
aktualizovaný seznam muzeologických 
pracovišť v ČR. Kromě MU Brno a SU 
Opava se jedná o „malé muzeologie“ 
(Plzeň, Pardubice apod.), dále o peda-
gogické fakulty, kde je vyučována mu-
zejní a galerijní pedagogika, případně 
metodická centra v muzeích zřizovaných 
MK ČR. Za zvážení stojí, zda do toho-
to univerzitního výběru zařadit i Školu 
muzejní propedeutiky, případně střední 
školství. V rámci toho semináře se bude 
konat i zasedání komise. 

Jan Dolák dále podal zprávu o čin-
nosti Senátu AMG. Věra Tomolová na-
vrhla zřídit na webu AMG samostatný 
link „Muzea pro děti“. 

Na diskusním fóru komise předsta-
vil J. Dolák nejnovější čísla časopisů 
Museologica Brunensia a Muzeológia 
a kultúrne dedičstvo a jejich publikační 
politiku. P. Nekuža seznámil přítomné 
s průběhem konference Muzeum a změna 
V. Generální konferenci ICOM, především 
zasedání ICOFOM, představil V. Rutar. 
K problematice malých muzeí promluvili 
J. Ježorek a M. Zárybnický. Jan Dolák 
informoval o  připravované metodické 
příručce pro muzea v přírodě (Valašské 
muzeum v přírodě v Rožnově pod Rad-
hoštěm), o monografii Museum Presen-
tation (pracovní název – P. Šobáňová + 
J. Dolák) a dvou publikacích věnovaných 
Z. Z. Stránskému (připravují se v Paříži 
a v Riu de Janeiro).

 – ze zaslaných materiálů
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Text v muzeu
HANA VONDRŮ 
MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV

V měsíci říjnu ve dnech 26. a 27. se v Ná-
rodním muzeu v Krakově konala mezi-
národní konference nesoucí název Text 
v muzeu (Text at the Museum). Spolu-
pořadatelem byla Jagellonská univerzita, 
a to konkrétně Instytut Historie sztuki 
a  Instytut Kultury. Konferenci zahájili 
vedoucí vědeckého oddělení Národního 
muzea dr. hab. Andrzej Szczerski a ve-
doucí oddělení rozvoje a  komunikace 
dr. hab. Łukasz Gaweł. Konference se 
zúčastnili akademici a muzejníci z Polska, 
Německa, Rakouska, Švýcarska, Velké 
Británie, Itálie, Chorvatska, Maďarska 
a  České republiky. Setkání probíhalo 
v polštině a angličtině a bylo profesio-
nálně tlumočeno.

Konference přicházela s mnohými 
aktuálními otázkami z teorie i muzejní 
praxe. Psaný text je přítomen téměř v ka-
ždé muzejní expozici i na krátkodobých 
výstavách, přesto je jeho role mnohdy 

sekundární a často podceňována. Ale je 
to právě text, který komunikuje s návštěv-
níkem, odůvodňuje koncepci, popisuje 
předměty, vysvětluje souvislosti, doplňuje 
zajímavosti – přítomnost psaného textu 
je v muzejních expozicích a na krátkodo-
bých výstavách samozřejmostí. 

Samotné složení příspěvků by bylo 
možné rozdělit na ty, které prezentova-
ly teoretické vědecké stanovisko, a na 
ty, která odkazovaly na přímou praxi. 
Polarita se také objevila mezi příspěv-
ky, které analyzovaly a  prezentovaly 

současnou podobu textu v muzeu, a těmi, 
které s ohledem na současnost přináše-
ly nové přístupy a metody – například 
příspěvek Essence or the substance of 
things od odborníků ze Zespółu Dyna-
miki Ekspozycji Małopolskiego Instytutu 
Kultury, dále Does the text in the mu-
seum need to make you think? od Ewy 
Klekot z varšavského muzea a příspěvek 
Magdaleny Mazik The space of creative 
work. Mieczysław Porębski‘s library at 
MOCAK. Pro muzejní praxi byly inspirující 
ukázky nových způsobů využití textu v ex-
pozicích od Mirjam Dénes z Museum of 
Fine Arts z Budapešti In Search of Prin-
ce Genji – Japan in Words and Images 
a příspěvek Anny Kapusty z Jagellonské 
a Varšavské univerzity Quotation at work. 
Za Muzeum Vysočiny Pelhřimov zazněl 
příspěvek Types of aesthetic perception 
applied to the passive and active expre-
ssion of exhibited text. Týkal se analýzy 
textů výstav „Jak se zachraňuje socha/ 
/kniha“ a „Umění kýče“, které měly zce-
la jinou formální a obsahovou podobu 
psaných textů.

Téma text v muzeu se ukázalo jako 
pestré a zároveň možná až přespříliš ši-
roké. Napříč příspěvky bylo patrné, že 
tato oblast v muzejnictví není teoreticky 
zcela zmapovaná, a to v důsledku různých 
specifických forem muzeí a paměťových 
institucí a individuality kurátorského zá-
měru. Organizátoři příští rok plánují vydat 
z této konference dvojjazyčnou publikaci.

Program konference je na webu NM 
v Krakově: http://mnk.pl/events/text-at
-the-museum-conference-programme.Konference se konala v Národním muzeu v Krakově
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Konference 
States of the 
Book v New Yorku
ALENA PETRUŽELKOVÁ 
METODICKÉ CENTRUM PRO KNIŽNÍ 
KULTURU A LITERÁRNÍ MUZEA, 
PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Ve dnech 23.–24. září se uskutečnila in-
terdisciplinární konference States of the 
Book, jejímž hlavním organizátorem byl 
Ústav pro anglickou literaturu a filozofii 
West Point Academy USA ve spolupráci 
s Mellonovou nadací. Akademici a vědci 
z USA, Velké Británie a České republiky 
se v pěti panelech zaměřili na metody 
a účinky, které měly a mají texty ve formě 
knihy a dalších tištěných médií na spo-
lečnost v různých lokalitách od starověku 
po současnost. 

Slavnostní přednášku na téma cen-
zura a  recepce Shakespearových her 
pronesl Michael F. Suarez, S.J., přední 
světově proslulá osobnost současné kniž-
ní kultury. Suarez je mj. jedním z editorů 
The Cambridge History of the Book in 
Britain, několikasvazkové encyklopedie 
knihy vydávané nakladatelstvím Camb-
ridge University Press, rovněž je členem 
vědeckých společností v USA a Velké 
Británii, střídavě přednáší na Harvardu 
a dalších významných univerzitách.

Rozmanité příspěvky pokryly celou 
škálu současných přístupů k  dějinám 
knihy. Část příspěvků byla zakotvena 
v literárním kriticismu (v USA se témata 
knižní kultury reflektují v rámci literární 
vědy), část příspěvků vycházela z pozic 
estetických a týkala se interpretace ob-
razových informací textů, část příspěvků 
se týkala tištěné kultury (např. příspěvek 
zaměřený na rozvíjející se oblast tisku 
v 19. století a  jeho možnosti působit 
jako subverzivní element rostoucí obce 
gramotných čtenářů).

Generačně pestrá společnost od za-
čínajících mladých vědců a pedagogů po 
zkušené odborníky se vyznačovala vyso-
kou úrovní komunikace a živým zájmem 
o problematiku jednotlivých příspěvků. 

Východní křídlo Morganovy knihovny a muzea v New Yorku

Informovanost o dějinách samizdatu v bý-
valém Československu (na konferenci byl 
přednesen příspěvek „Dvacet let samiz-
datu v Československu“, ve kterém byla 
reflektována historie a význam ilegálně 
publikovaných textů) u některých účast-
níků panelu přesahovala běžné povědomí 
i v našem domácím prostředí. 

Během návštěvy a  studia fondů 
v Morganově knihovně a muzeu v New Yor-
ku jsem měla možnost seznámit se s pod-
mínkami zpřístupňování sbírkových před-
mětů badatelské veřejnosti. Z hlediska 
bezpečnosti a konzervace sbírek má Mor-
ganovo muzeum vypracován podrobný 
a  velmi striktní režim zpřístupňování 
sbírek. Bezpečnost je několikastupňová 
od samostatného vchodu pro badatele, 
přes doprovod do studovny až po zabez-
pečené otvírání dveří. Ve studovně není 
žádný badatel ani na okamžik bez dozoru, 
sbírkové předměty jsou službou donášeny 
na jeho místo, takže se ve studovně kro-
mě služby nikdo nepohybuje. Technické 
podmínky pro zpřístupňování předmětů 
jsou dokonalé. Badatel má povinnost ke 
každé fotografii, kterou zde zhotoví, přilo-
žit popisku „Morgan Library & Museum, 
copying is not allowed“.

Všechny předměty, které jsem si 
prostřednictvím elektronického katalo-
gu objednala (na jednu návštěvu si lze 
objednat 30 předmětů), mně byly před-
loženy ke studiu. Ochota a komunikace 
s obslužným personálem byly na vysoké 
profesionální úrovni. Po ukončení studia 

jsem měla možnost prohlédnout si muze-
um. V současnosti je zde výstava k životu 
a dílu Charlotty Brontëové. Vystaveny 
jsou originály knižních a archivních do-
kumentů včetně trojrozměrných předmě-
tů. Jak pobyt na konferenci, tak pobyt 
v Morganově muzeu z hlediska odborné-
ho i profesního hodnotím jako mimořádně 
přínosný a inspirativní.

Literární paměť 
ve středních 
Čechách
ALENA PETRUŽELKOVÁ 
METODICKÉ CENTRUM PRO KNIŽNÍ 
KULTURU A LITERÁRNÍ MUZEA, 
PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Metodické centrum pro knižní kulturu 
a literární muzea při Památníku národ-
ního písemnictví spolu s Maticí českou, 
sekcí Společnosti Národního muzea, 
Ústavem pro českou literaturu AV ČR 
a  Středočeskou vědeckou knihovnou 
v Kladně uspořádaly dvoudenní kolokvi-
um (11.–12. listopadu 2016) na téma 
literární paměť se zaměřením na střední 
Čechy. Zároveň byl při příležitosti kolo-
kvia představen nový portál literárních 
muzeí, který je přístupný na doméně 
http://www.literarnimuzea.cz, a který 
bude sloužit odborníkům i širší veřejnosti.
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POZVÁNKY NA VÝSTAVU

Kramářské písně 
na Pelhřimovsku
Muzeum Vysočiny 
Pelhřimov

1. prosince 2016
– 26. února 2017

Kramářské písně představují zvlášt-
ní a dosud plně nedoceněnou kapitolu 
v dějinách české knižní tvorby, zároveň 
jsou jedním ze specifických prvků lidové 
či pololidové kultury. Od 17. až do konce 
19. století představovaly patrně nejčte-
nější a nejhojněji vydávaný žánr lidové 
literatury. V textech těchto drobných tis-
ků je možné nalézt odraz tradičního světa 
českého venkova i maloměsta, který věřil 
na zázraky svatých stejně jako v pravdi-
vost senzačních zpráv a hrůzostrašných 
historek o vraždách a loupežnících.

Byly určeny nejširší vrstvě čtenářů, 
přizpůsobovaly se jejich vkusu a zároveň 
jej zpětně odrážely. V jejich obsahu se 
střídala různorodá témata. Nejčastěji se 
jednalo o náboženské písně a modlitby; 
velké popularitě se těšila zpracování udá-
lostí, které ve své době rozbouřily veřejné 
mínění. Mezi nejoblíbenější motivy pat-
řila vyprávění o šťastných i nešťastných 
láskách, která zároveň využívala i oboha-

covala lidovou píseň; později do kramář-
ských tisků pronikla i satira a politika. 

Písně se prodávaly na jarmarcích 
a poutích, kde prodejci lákali kupující 
přednesem nabízené písně za doprovodu 
hudebního nástroje nebo využívali malo-
vané tabule. Noví majitelé si písničky buď 
ukládali volně, nebo je postupně sešívali 
do svazečků, pro které se vžilo označení 
špalíčky.

Výstava představuje především písně 
a špalíčky dochované v pelhřimovském, 
pacovském a humpoleckém muzeu. V je-
jím průběhu bude vydán katalog, jehož 
vydání stejně jako realizaci výstavy pod-
pořil program Podpora tradiční lidové 
kultury v roce 2016 Ministerstva kultury 
České republiky. Přijďte se začíst a za-
poslouchat!

HANA VONDRŮ

Z výstavy „Kramářské písně na Pelhřimovsku“
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Z KONFERENCÍ

Příspěvky rozdělené do tří tematic-
kých bloků byly věnovány jak fenoménu 
a historii literární paměti, tak literátům 
a místům spjatým s jejich životem a dí-
lem. Mezi jinými zazněly tyto příspěv-
ky: Minulost a současnost Památníku 
Karla Čapka na Strži; Jak může literární 
život regionu rozvíjet skupina nadšenců; 
Literární Mělnicko – Hálek, Čech, Dyk, 
Seifert a ti další. Odkaz místa paměti 
nebo spíše paměti místa?; Václav Beneš 
Třebízský – kazatel, spisovatel, učitel 
a vlastenec. Druhý den kolokvia se usku-
tečnila exkurze, během níž akademičtí 

pracovníci, knihovníci, archiváři a mu-
zejníci měli možnost navštívit několik 
vybraných expozic ve středních Čechách 
(Památník Karla Čapka ve Strži, Muzeum 
a galerii M. D. Rettigové ve Všeradicích 
a Muzeum Otty Pavla v Buštěhradu).

Organizátoři kolokvia vyjádřili úmysl 
navázat na letošní kolokvium v příštím 
roce mapováním literární paměti v dal-
ších krajích ČR a postupně tak naplňovat 
stanovené cíle metodického centra, tj.: 
„diskutovat v mezioborové perspektivě 
současnou situaci literární paměti ve 
všech regionech ČR, zachytit významné 

iniciativy posledních let na tomto poli 
na úrovni institucí i jednotlivců a hledat 
možnosti další paměťové práce“.
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POZVÁNKY NA VÝSTAVU

Poklad Romů 
/ Amare somnaka
Tajemství romského šperku

Muzeum romské kultury
7. října 2016 – 30. dubna 2017

Historicky zcela první výstavu na dané 
téma připravilo brněnské Muzeum romské 
kultury, státní příspěvková organizace. 
Název „Poklad Romů“ můžeme chápat 
jednak přímočaře, doslovně (šperky jako 
poklad – banka), ale také metaforicky. 
Jádro výstavy tvoří historický a tradiční 
šperk různých romských skupin Evropy. 
A právě tradiční šperk vychází z duchov-
ní kultury Romů, v jeho ikonografii na-
cházíme symboliku, která nás odkazuje 
k prastarým představám Romů o světě, 
jejich mýtům a pohádkám. Šperky ze 
vzácných kovů plnily vedle funkce deko-
rační a praktické (poklad-platidlo) také 
roli magickou – ochrannou. Pokladem 
tedy mají tvůrci výstavy na mysli také onu 
bohatou studnici romské duchovní kultu-
ry, která umožnila Romům jako takovým 
do dnešních dnů přežít. 

Výstava je tvořena především z vlast-
ní sbírky pořádající instituce, které shro-
máždila skrze letité terénní výzkumné 
a sbírkotvorné cesty do romských lokalit. 
Menší část tvoří výpůjčky od soukromých 
majitelů a muzeí (např. Slovenské národ-
né muzeum v Martine / Múzeum kultury 

Rómov na Slovensku, Krajské múzeum 
v Prešove) a také nově zhotovené repliky 
historických i současných šperků tam, 
kde nákup originálů možný nebyl (dílem 
zlatníka a výtvarníka Oldřicha Treutne-
ra, odborného pracovníka Technického 
muzea v Brně, Ing. Martina Kroužila, či 
Milana Vinše, zlatníka barrandovských 
filmových ateliérů). Celkem je na výstavě 
umístěno 400 šperků a oděvních doplňků.

Druhou část výstavy tvoří ukázka 
z tvorby současných romských šperkařů 
a módních designérů, respektive častěji 
šperkařek a designérek. Prezentujeme 
díla počínaje nositeli tradičních romských 
řemesel – ardžintarů (stříbrníků či stří-
brotepců) až po uznávané profesionální 
tvůrce, kteří mají za sebou akademické či 
jiné vysokoškolské vzdělání uměleckého 
zaměření. K takovým patří například ma-
ďarská Romka žijící v Bratislavě, Monika 
Vontszemüová (1983), jejíž kolekci NE-
ONOVUM (bižuterie na antické motivy 
galvanizovaná 24 karátovým zlatem) 
předváděly finalistky soutěže Miss Slo-
vensko 2016 v rámci promenády v plav-
kách. Vonstzemüová je vzděláním oděvní 
návrhářka, do šperkařské tvorby vkládá 
nebo spíše odkládá svůj sklon k přemíře 
zdobnosti, baroknosti tvarů i pojetí: „Pri 
tvorbe šiat som vždy mala problem s tym, 
že som do toho chcela dať viac ako bolo 
treba. Neviem tvoriť minimalismus. Mož-
no to prameni z mojho romskeho pôvodu, 
že toho potrebujem veľa a mať to rozma-

nite. A prave toto mi šperk umožňuje, že 
sa pri tom vyburim. Sama som nikdy ani 
zlate šperky nenosila, ale teraz akoby 
som dostala nejaku zlatu horučku a zis-
tila som, že tu je to moje pole, že veľa je 
veľa a naozaj je to dobre a zrazu tie moje 
šaty, keď ich tvorim, tak su oveľa jedno-
duhšie a strohejšie, tato moja stranka sa 
vyburi pri tych šperkoch ….“

Výstava vrcholí propojením starého 
a nového, ilustrací tzv. cikánského mýtu, 
který se zrodil vzájemnou interakcí rom-
ských vlivů a většinových kultur. Tento 
mýtus je jakýmsi nerovným zrcadlem 
toho, jak Neromové Romy, respektive v je-
jich podání cikány, vnímali. Součástí to-
hoto mýtu jsou také stereotypní zobrazení 
cikánek s typickými mincovými šperky na 
nejrůznějších artefaktech, dekoračních 
předmětech (obrazy, busty, dekorační ta-
líře, panenky, loutky, reklamní plakáty), 
které se staly typickou součástí vybavení 
měšťanského interiéru od 18. století až 
do první půlky století dvacátého. 

Cikánský mýtus přechází ve výstavě 
do prezentace „gypsy stylu“, dlouholeté-
ho módního trendu, který se stále vyvíjí. 
V současné době jde o atraktivní streeto-
vou módu a její doplňky včetně bižuterie 
v „cikánském stylu“. Do něho se vejdou 
nejen reálné vlivy, jaké na romský šperk 
v průběhu staletí působily (indické, islám-
ské, byzantské, španělské), ale i jiné exo-
tické prvky (mexické, indiánské), s nimiž 
se Romové na svých cestách nesetkávali.

K výstavě vychází stejnojmenná mo-
nografie (107 stran) v samostatné verzi 
české i anglické, které tvoří texty dvou 
hlavních kurátorek výstavy, historičky 
a muzeoložky J. Horváthové a romistky 
J. Habrovcové, ale také kunsthistoričky 
a etnoložky Aleny Křížové, která byla od-
borným poradcem výstavy. 

Výstavní projekt provází bohatý do-
provodný program pro děti i dospělé, více 
viz: http://www.rommuz.cz. Záštitu vý-
stavě poskytl ministr kultury Mgr. Daniel 
Herman. Akci podpořilo MK ČR. V přípa-
dě splnění bezpečnostních a jiných pod-
mínek je možno uvažovat o pokračování 
výstavy na jiných místech.

JANA HORVÁTHOVÁNáhrdelník z kolekce vytvořené pro finalistky soutěže Miss Slovensko 2016 
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bylo neformální vzdělávání. Sborník je 
ke stažení na webu muzea: http://www.
zcm.cz/sdeleni/muzeum-vydalo-sbornik.

– ze zaslaných materiálů

Jak se dělá 
galerie
MICHAELA PAUČO 
MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

Moravská galerie v Brně vydala bohatě 
ilustrovanou knihu, která zavede malé 
čtenáře do světa muzeí a galerií. Ilust-
rátor David Böhm spolu s autory textů 
Ondřejem Chrobákem, Rostislavem Ko-
ryčánkem a Martinem Vaňkem otevřou 
dětem pohled do historie galerií a poví 
jim, jak se vystavují umělecká díla, čemu 
všemu galerie slouží nebo jak vzniká vý-
stava. Čtenáři se mimo jiné dozví, jaké 
poklady schraňoval na Pražském hradě 
císař Rudolf II. nebo že i rozestlaná postel 
a žralok naložený v lihu se dají považo-
vat za svébytná umělecká díla. Zjistí, jak 

PUBLIKACE

Evropské kořeny 
muzejní edukace
Sborník příspěvků

Západočeské muzeum v  Plzni vydalo 
Sborník příspěvků z mezinárodního se-
mináře, který se konal v Plzni ve dnech 
27.–28. dubna 2016. Tématem semináře 

galerie funguje a kdo všechno v ní pra-
cuje. Kniha nám představí umění jako 
všudypřítomný jev a zároveň poukáže na 
jeho nezastupitelnou hodnotu v životě 
lidí a fungování města. Reaguje tak na 
palčivý problém relativně malého zájmu 
společnosti o galerie. Vytvoření vztahu 
k umění není záležitostí jedné návště-
vy galerie, je o způsobu výchovy dětí ve 
škole, v rodině. Po přečtení této knihy 
se děti na galerii přestanou dívat jako 
na nudnou a nepřístupnou budovu, ale 
začnou ji vnímat jako místo, kde se děje 
plno zajímavých věcí a kde mohou zažít 
nečekaná setkání a odkrývat poutavé pří-
běhy. Kniha je věnována především dětem 
ve věku 8–12 let, ale své si v ní najdou 
i dospělí čtenáři či studenti dějin umění. 

Kniha vznikla ve spolupráci a s fi-
nanční podporou Erste Private Banking. 
Její realizaci podpořila také Fait Gallery 
a Ministerstvo kultury České republiky.

Kniha Jak se dělá galerie je k dostání 
v běžné distribuci, v prodejnách Morav-
ské galerie v Brně (Pražákově paláci či 
v Designshopu v Uměleckoprůmyslovém 
muzeu), objednat ji lze prostřednictvím 
e-shopu Moravské galerie. 

http://www.zcm.cz/sdeleni/muzeum-vydalo-sbornik
http://www.zcm.cz/sdeleni/muzeum-vydalo-sbornik
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Beroun
Muzeum Českého krasu
Betlémy 24. 11. 2016 – 8. 1. 2017

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Keltové v západních Čechách 27. 10. 2016 – 28. 2. 2017
O čase nejen vánočním 15. 12. 2016 – 21. 1. 2017

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka
Pálava, kraj Věstonické venuše 8. 12. 2016 – 31. 1. 2017

Brandýs nad Labem
Oblastní muzeum Praha-východ
Karel IV., císař Evropy 24. 11. 2016 – 5. 2. 2017

Brno
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila
Martin Rajniš: První architektura 29. 4. 2016 – 2. 4. 2017
Místodržitelský palác
Aristokracie vkusu  16. 12. 2016 – 16. 4. 2017
Hang In There. Ateliér módní
tvorby VŠUP 16. 12. 2016 – 5. 2. 2017
Pražákův palác
Neváhej a ber! Ceny Jindřicha Chalupeckého
ze sbírky Magnus Art  2. 12. 2016 – 19. 3. 2017
51+ Nejkrásnější české knihy
roku 2015 2. 12. 2016 – 19. 3. 2017
Martin Horák: Spin–off 2. 12. 2016 – 19. 3. 2017
Uměleckoprůmyslové muzeum
Och! Olgoj Chorchoj: Logika
emoce 9. 12. 2016 – 16. 4. 2017
Design.Live! Milan Pekař: Vázy 9. 12. 2016 – 16. 4. 2017
Šlechta před objektivem. Ateliérové portréty
aristokracie  9. 12. 2016 – 16. 4. 2017
Muzeum města Brna
Tajemné příběhy Pavla Čecha 10. 12. 2016 – 26. 2. 2017
Muzeum romské kultury
Poklad Romů / Amare Somnaka. Tajemství
romského šperku  7. 10. 2016 – 30. 4. 2017
Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
František Vítek a Věra Říčařová:
Jeden život 1. 10. 2016 – 30. 4. 2017
Mineralogicko-petrografické
oddělení 7. 12. 2016 – 8. 1. 2017
Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM
Poklady barbarů 1. 6. 2016 – 29. 1. 2017
Blatnice
pod Svatým Antonínkem 4. 11. 2016 – 15. 1. 2017
Pavilon Anthropos
Vítejte u neandrtálců 2. 12. 2016 – 31. 12. 2017

Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Josef Hoffmann – Josef Frank: Od „nekonečné garnitury“
k otevřenému systému  22. 6. 2016 – 7. 5. 2017

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Panenky a všechno kolem nich. Sbírka L. Schovajsové
a sbírky Muzea v Bruntále 24. 11. 2016 – 30. 1. 2017

Bučovice
Muzeum Bučovice
Letem světem s ořechy 30. 11. 2016 – 6. 1. 2017

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Krása liturgických rouch 28. 11. 2016 – 15. 1. 2017

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Byli v Čelákovicích upíři? 11. 11. 2016 – 26. 2. 2017

Česká Třebová
Městské muzeum
Vánoční výzdoba 27. 11. 2016 – 8. 1. 2017

České Budějovice
Wortnerův dům AJG
Kouzlo křehkosti. Výběr plastik
ze sbírek AJG 14. 10. 2016 – 15. 1. 2017
Hippolyt Soběslav
Pinkas (1827–1901) 14. 10. 2016 – 22. 1. 2017
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Vltavíny a jiná přírodní skla 10. 5. 2016 – 31. 3. 2017
S Podšumavanem na dvou kolech 18. 5. 2016 – 12. 2. 2017
Tajemná Indonésie – Nová Guinea,
Tamtamy času 18. 5. 2016 – 31. 3. 2017
Sklo mnoha barev 21. 9. 2016 – 30. 9. 2017
Krása betlémů 24. 11. 2016 – 8. 1. 2017

Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Dávná touha cestovatelská 1. 9. – 31. 12. 2016

Český Krumlov
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Adolf Born aneb Jak vzniká
poštovní známka 12. 10. 2016 – 8. 1. 2017
Hvězdy stříbrného plátna 19. 10. 2016 – 8. 1. 2017

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Krojované panenky 27. 11. 2016 – 28. 2. 2017

Domažlice
Muzeum Chodska v Domažlicích
Po stopách brouka Pytlíka aneb Hmyzí hrdinové knížek
Ondřeje Sekory očima entomologa  1. 9. – 31. 12. 2016
Devatero pohádek 10. 11. 2016 – 10. 1. 2017

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Z pohádky do velkého světa 9. 12. 2016 – 19. 2. 2017

Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Historie a současnost ochotnického divadla
ve Frenštátě  15. 11. 2016 – 19. 2. 2017

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd – Frýdecký zámek
Skleněná krása Vánoc 28. 11. 2016 – 5. 2. 2017
Co povídali babička s dědou. Výstava prací žáků
ZŠ Petra Bezruče  2. 12. 2016 – 5. 2. 2017
Poklady a kuriozity depozitářů 16. 12. 2016 – 5. 3. 2017

Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Zpívánky Kornélie Němečkové 9. 12. 2016 – 29. 1. 2017
Hana Rysová: Zastavený čas 16. 12. 2016 – 29. 1. 2017



K
A

LE
N

D
Á

R
IU

M
 V

ÝS
TA

V
 

37

Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko
Hravé Vánoce 2. 12. 2016 – 29. 1. 2017
Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém
Betlém vánoční 13. 12. 2016 – 8. 1. 2017

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Patrik Hábl: V architektuře malby 23. 10. 2016 – 26. 2. 2017
NZM Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti
a rybářství
Helena Grocholová: Příroda
v obrazech 15. 11. 2016 – 28. 2. 2017

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Za dlouhých zimních večerů 6. 12. 2016 – 5. 2. 2017

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Hudba v Hodoníně 20. 10. 2016 – 8. 1. 2017
Budova sálu Evropa
Chryzantéma a meč. Umění a materiální kultura
starého Japonska 4. 11. 2016 – 29. 1. 2017

Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Ohlasy prusko-rakouské války 23. 9. 2016 – 29. 1. 2017
Králické Betlémy minulosti
i dneška 9. 12. 2016 – 12. 2. 2017

Hranice
Městská kulturní zařízení Hranice
Dílo Františka Hodonského 18. 11. 2016 – 1. 1. 2017
Vánoční výstava 24. 11. 2016 – 8. 1. 2017
Dílo Aleny Schaferové 1. 12. 2016 – 1. 1. 2017

Cheb
Muzeum Cheb
Krása času. Hodiny ze sbírky
Muzea Cheb 11. 11. 2016 – 1. 1. 2017
Galerie výtvarného umění v Chebu
Neprakta 31. 8. 2016 – 8. 1. 2017
Osobní výběr V. Členové galerijního
klubu 8. 9. 2016 – 1. 1. 2017

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Portréty z Čech a Moravy 17. 11. 2016 – 24. 2. 2017
Vánoce v muzeu 26. 11. 2016 – 9. 1. 2017

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Spejbl a Hurvínek na poličce 22. 3. 2016 – 31. 1. 2017
Regionální muzeum v Chrudimi
Chrudim v době Karla IV. 4. 11. 2016 – 8. 1. 2017
Za zimních večerů v chalupách 2. 12. 2016 – 29. 1. 2017

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Lukáš Jabůrek 13. 9. 2016 – 15. 1. 2017
Já, ozdoba! 25. 11. 2016 – 9. 4. 2017
Janja Prokič 18. 10. 2016 – 12. 2. 2017

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Zlatá éra českého filmového
plakátu 19. 11. 2016 – 15. 1. 2017

Láska k rodné zemi: J. V. Scheybal – malíř, kreslíř,
dokumentátor a sběratel  2. 12. 2016 – 22. 1. 2017

Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava
Kdo si hraje, ovládá 8. 11. 2016 – 5. 2. 2017
Photographia natura 2016 9. 12. 2016 – 29. 1. 2017
Voda 10. 1. – 19. 2. 2017
Mechorosty – Latimérie mezi rostlinami 26. 1. – 12. 3. 2017
Hic sunt leones 2. 2. – 26. 3. 2017
60 let jihlavské ZOO 7. 2. – 2. 4. 2017
Lucie Dušáková: Fotografie 21. 2. – 2. 4. 2017
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Igloo 3: Tabula rasa 10. 11. 2016 – 22. 1. 2017
X: Čestmír Kafka 10. 11. 2016 – 22. 1. 2017
Medium loci 15. 11. 2016 – 22. 1. 2017
Václav Rabas a mýtus hnědé 24. 11. 2016 – 29. 1. 2017

Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Za Ježíškem do Afriky 26. 11. 2016 – 31. 1. 2017

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Meziválečná architektura
v Dolním Posázaví 9. 9. 2016 – 31. 1. 2017
Retro Vánoce 26. 11. 2016 – 15. 1. 2017
Dary pro muzeum 6. 12. 2016 – 31. 1. 2017

Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Móda našich babiček. Dobové oděvy z konce 19. a počátku 
20. století 13. 10. 2016 – 6. 1. 2017
O módních doplňcích a historii
pokrývek hlavy 13. 10. 2016 – 6. 1. 2017
Svět dámy. Šaty, doplňky a drobnosti z dámského šatníku
z konce 19. a počátku 20. století 16. 10. 2016 – 6. 1. 2017

Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary
Václav Balšán: Obrazy a kresby 10. 11. 2016 – 8. 1. 2017
Interaktivní galerie Becherova vila
Václav Sika: Ze života hmyzu a lidí 25. 11. 2016 – 1. 1. 2017

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Retrogaming. Počátky PC u nás 14. 10. 2016 – 8. 1. 2017
Vánoční inspirace 2. 12. 2016 – 29. 1. 2017

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Petr Pastrňák: Obrazy 12. 11. 2016 – 15. 1. 2017
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Historie stolování v obrazech 26. 11. 2016 – 28. 2. 2017
Historické cukrárny 26. 11. 2016 – 28. 2. 2017
Voda živá – Z historie lázeňství 30. 11. 2016 – 28. 2. 2017
Sladké Vánoce 1. 12. 2016 – 28. 2. 2017
Od Martina k masopustu 1. 12. 2016 – 28. 2. 2017

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Společenský život hmyzu 8. 11. 2016 – 26. 2. 2017
Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku
Střední Polabí na počátku
raného středověku 9. 9. 2016 – 16. 9. 2018



K
A

LE
N

D
Á

R
IU

M
 V

ÝS
TA

V
 

38

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici
Lašské muzeum
Ivančena 1946–2016 8. 12. 2016 – 5. 2. 2017

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
John Novotný: Obrazy 10. 11. 2016 – 15. 1. 2017
Zimní čas 10. 11. 2016 – 15. 1. 2017

Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
Od meče k pušce 13. 12. 2016 – 22. 3. 2017
ZUŠ Krnov 17. 12. 2016 – 15. 1. 2017

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Příběhy svatebních šatů 14. 10. 2016 – 28. 2. 2017

Kutná Hora
České muzeum stříbra – Hrádek
Pohádkové Vánoce na Hrádku 8. 12. 2016 – 8. 1. 2017
Galerie Středočeského kraje GASK
Ty děti si pořád hrají. Dětská tematika
v díle bratří Čapků  6. 11. 2016 – 12. 3. 2017
Vladimír Véla: Předpoklady 20. 11. 2016 – 26. 3. 2017
Penocze: Plán3 20. 11. 2016 – 9. 4. 2017
Petr Fiala: Český horizont 20. 11. 2016 – 26. 3. 2017
Restaurovaná díla na papíru
ze sbírek GASK 25. 11. 2016 – 29. 10. 2017

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Šťastný život v secesi 26. 11. 2016 – 15. 1. 2017

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Zimní hrátky a radovánky 7. 12. 2016 – 31. 1. 2017

Liberec
Oblastní galerie Liberec
Julius Mařák: Vídeňské úspěchy 7. 10. 2016 – 8. 1. 2017

Lidice
Památník Lidice
Lidická galerie
Martin Homola a Michal Fiala: Spectaculum aneb
Jak se žije umělci  15. 12. 2016 – 30. 4. 2017

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Doba dřevěná, doba minulá 15. 11. 2016 – 15. 1. 2017
Příroda Českého středohoří – kresby Petra
Nesvadby  26. 1. – 26. 3. 2017

Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
Jana Kolářová: Andělé 3. 12. 2016 – 5. 2. 2017
Království přírody Vincence Bittnera 3. 12. 2016 – 5. 2. 2017
Regionální muzeum v Litomyšli
Příroda Litomyšlska – jehličnatý les 4. 10. 2016 – 8. 1. 2017
Patchwork voní barvami 6. 11. 2016 – 22. 1. 2017
Stanislav Bubeníček: Litomyšlský fotograf, spisovatel
a humorista 5. 12. 2016 – 22. 1. 2017

Litovel
Muzeum Litovel
Optické klamy 27. 9. 2016 – 10. 1. 2017
Paměť historických střech od 1. 2. 2017

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie v Lomnici nad Popelkou
Betlémy 3. 12. 2016 – 6. 1. 2017

Loštice
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
Řezbářské betlémy 2. 12. 2016 – 22. 1. 2017

Louny
Oblastní muzeum v Lounech
Vesnice Lounska očima
Oldřicha Hanuše 9. 11. 2016 – 8. 1. 2017
Vánoční ozdoby 29. 11. 2016 – 22. 1. 2017

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Už k nám vklouzlo Vánoc kouzlo 22. 11. 2016 – 8. 12. 2017
Vánoční poklady mělnické ZUŠky 22. 11. 2016 – 8. 1. 2017
Vánoce 50.–60. let 25. 11. 2016 – 8. 1. 2017
Vůně kávy 10. 1. – 5. 2. 2017
Bitvy, souboje, zápasy 10. 1. – 5. 2. 2017
Vlastimil Týma: Obrazy 20. 1. – 19. 2. 2017

Mladá Boleslav
Městský palác Templ
Vojtěch Vlk: TranSpiRituals 27. 10. 2016 – 27. 11. 2017
Muzeum Mladoboleslavska
Listopady 8. 10. 2016 – 5. 2. 2017
Svět kostiček 3. 12. 2016 – 5. 2. 2017
Škoda Auto Muzeum
Škoda: Hvězda stříbrného plátna 16. 9. 2016 – 22. 1. 2017
Cesta k úspěchu: Škoda Octavia
slaví 20 let 28. 9. 2016 – 9. 2. 2017

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
Půjdem spolu do Betléma 9. 12. 2016 – 8. 1. 2017

Most
Galerie výtvarného umění v Mostě
Jiří Načeradský: Erót a Mystérium
Mainad 5. 11. 2016 – 15. 1. 2017
Oblastní muzeum v Mostě
Zákoutí starého Mostu 26. 11 2016 – 31. 1. 2017

Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Náchodský výtvarný podzim 26. 11. 2016 – 8. 1. 2017

Nové Město na Moravě
Horácké muzeum
Vánoční výstava z Večerníčku
„Chaloupka na vršku“ 10. 11. 2016 – 15. 1. 2017

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Vánoční pozdravy 15. 12. 2016 – 15. 1. 2017
František Duras: Fotografie pro Národopisnou výstavu
českoslovanskou  15. 12. 2016 – 8. 1. 2017

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Jitka Kamencová Skuhravá:
Makrokosmos 28. 10. 2016 – 22. 1. 2017

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska
Sopky v geologické historii
Moravy a Slezska 7. 10. 2016 – 19. 2. 2017
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Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
František Josef I. v Olomouci 25. 11. 2016 – 19. 2. 2017
H. Ch. Andersen: Vánoční
pohádka 16. 12. 2016 – 26. 2. 2017

Opava
Slezské zemské muzeum
Spolkový život ve Slezsku 21. 9. 2016 – 24. 2. 2017
Pocta Karlu Černohorskému 21. 9. 2016 – 24. 2. 2017
Památník Petra Bezruče
Václav Kálik 19. 10. 2016 – 20. 1. 2017

Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě
V novém světě 28. 9. 2016 – 8. 1. 2017
Narušená imaginace 25. 1. – 26. 3. 2017
Ostravské muzeum
Korunovační klenoty
v dějinách světa 9. 12. 2016 – 5. 3. 2017

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Pohledy do sbírek III. 9. 11. 2016 – 12. 2. 2017
Dům U Jonáše
Květy a jiné světy 30. 11. 2016 – 12. 2. 2017
Karel Řepa. Potravinářská škola 30. 11. 2016 – 12. 2. 2017
Východočeské muzeum v Pardubicích
Magie ženy mezi krásou skla 19. 6. 2016 – 29. 1. 2017
Starokladrubský kůň 8. 7. 2016 – 8. 1. 2017
České korunovační klenoty
na dosah 8. 11. 2016 – 5. 2. 2017
Slunovrat, Vánoce, Hromnice 11. 11. 2016 – 5. 2. 2017

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Kramářské písně na Pelhřimovsku 1. 12. 2016 – 26. 2. 2017

Planá nad Lužnicí
Galerie Fara
Cesty v životě lidí 1. 12. 2016 – 31. 1. 2017

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
Masné krámy
Kronikář nových časů. Malíř a kreslíř Hugo
Boettinger (1880–1934) 12. 10. 2016 – 8. 1. 2017
Interiéry duše 1. 2. – 30. 4. 2017
Výstavní síň 13
Zmizelá Plzeň 4. 11. 2016 – 5. 2. 2017
Západočeské muzeum v Plzni
Archeologie třicetileté války
v západních Čechách 21. 10. 2016 – 26. 2. 2017
Draci a pivoňky 9. 12. 2016 – 12. 2. 2017
Fenomén Merkur 16. 12. 2016 – 26. 2. 2017

Poděbrady
Polabské muzeum
Vánoční čas v domácnosti
našich prababiček 2. 12. 2016 – 15. 1. 2017

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
– Centrum Bohuslava Martinů
Narodil se Kristus Pán, z růže kvítek
vykvet nám… 19. 11. 2016 – 18. 1. 2017

Praha
Chvalský zámek
Dracula a ti druzí aneb Upíři
na Chvalském zámku 14. 1. – 9. 4. 2017
Galerie hlavního města Prahy
Colloredo–Mansfeldský palác
Radek Brousil: Černá a bílá
ve fotografii 21. 9. 2016 – 5. 2. 2017
Alena Kotzmannová: Králík
a královna 19. 10. 2016 – 29. 1. 2017
Dům fotografie
Fotograf hvězd: Sam Shaw 11. 10. 2016 – 15. 1. 2017
Dům U Kamenného zvonu
Jaroslav Horejc (1886–1983): Mistr českého
art deca 28. 9. 2016 – 29. 1. 2017
Městská knihovna
„Galerie“ – Lukáš Jasanský a Martin Polák
uvádějí Jana Mertu 2. 11. 2016 – 12. 3. 2017
Muzeum hlavního města Prahy
Pražské biografy: Pomíjivé kouzlo
potemnělých sálů 6. 4. 2016 – 7. 2. 2017
Na zdraví! Archeologie
k dějinám pití 1. 11. 2016 – 29. 1. 2017
Ať žije Hurvínek! 23. 11. 2016 – 19. 2. 2017
Svatomikulášská městská zvonice
Nová stálá expozice:
Custos Turris. Strážce města od 6. 12. 2016
Zámecký areál Ctěnice
Oděvní hry: 60 let umění a řemesla
SPŠ oděvní 20. 11. 2016 – 23. 4. 2017
Muzeum Policie ČR
Jejich druhým řemeslem
je souboj 16. 11. 2016 – 15. 2. 2017
Šlechtická poselství 18. 1. – 13. 3. 2017
Národní galerie v Praze
Klášter sv. Anežky České
Očím skryté. Podkresba na deskových obrazech
14.–16. století ze sbírek NG  23. 2. 2017 – 17. 9. 2018
Palác Kinských
Celník Douanier Rousseau: Malířův
ztracený ráj 14. 9. 2016 – 16. 1. 2017
Salmovský palác
Charta Story 20. 1. 2017 – 6. 2. 2019
Šternberský palác
Cranach ze všech stran 25. 6. 2016 – 22. 1. 2017
Veletržní palác
Cena Jindřicha Chalupeckého / Finále 2016 + Laure
Prouvost: C′est l′est not ouest 3. 10. 2016 – 8. 1. 2017
Megan Clark: Somatic 5. 10. 2016 – 15. 1. 2017
Poetry Passage#4: Já jsem ústa 5. 10. 2016 – 15. 1. 2017
Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost
spolupráce 5. 10. 2016 – 15. 1. 2017
Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve 
Washingtonu  5. 10. 2016 – 8. 1. 2017
Moving Image Department – VI. kapitola:
Vnitřní životy (času) 5. 10. 2016 – 15. 1. 2017
Against nature: Mladá česká
umělecká scéna 5. 10. 2016 – 15. 1. 2017
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Národní muzeum
České muzeum hudby
Když císař umírá 30. 11. 2016 – 26. 3. 2017
Muzeum Bedřicha Smetany
Putování za rodokmenem
Bedřicha Smetany 27. 4. 2016 – 24. 4. 2017
Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur
Lovci lebek 4. 11. 2016 – 28. 2. 2017
Zaniklý svět
na fotografiích E. St. Vráze 4. 11. 2016 – 15. 1. 2017
Národní památník na Vítkově
Druhý život husitství 13. 5. 2016 – 26. 3. 2017
Složité hledání rovnováhy. Jazzová sekce, moderní umění
a hudba v Československu  23. 9. 2016 – 8. 1. 2017
Národopisné muzeum – Musaion
Venkov 1. 3. 2014 – 31. 3. 2017
Milý Ježíšku, přeju si… 25. 11. 2016 – 31. 1. 2017
Nová budova
Výstava návrhů z architektonicko-umělecké soutěže
na Památník Jana Palacha  18. 5. 2016 – 22. 1. 2017
Jiří Sozanský: 1969 Rok zlomu 20. 5. 2016 – 22. 1. 2017
Retro 17. 6. 2016 – 30. 4. 2017
Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Historie školních budov. Od tereziánských reforem
po socialistickou školu 6. 10. 2016 – 31. 8. 2017
Národní technické muzeum
Civitas Carolina aneb Stavitelství
doby Karla IV. 13. 5. 2016 – 5. 2. 2017
Český kinematograf. Počátky filmového
průmyslu  28. 9. 2016 – 26. 3. 2017
Člověk a telefon 16. 11. 2016 – 30. 4. 2017
Ostře sledované vlaky 7. 12. 2016 – 30. 4. 2017
Národní zemědělské muzeum Praha
Nová stálá expozice: Myslivost od 20. 12. 2016
Betlémy II. 1. 12. 2016 – 15. 1. 2017
Obecní dům
Jiří Anderle: Panoptikum 15. 9. 2016 – 15. 1. 2017
Památník národního písemnictví
Malá vila PNP
Grafický kalendář 2017: 12 podob
vody 7. 12. 2016 – 31. 1. 2017
Poštovní muzeum
Miloš Ondráček: Umění
na známce 21. 9. 2016 – 26. 2. 2017
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Galerie Josefa Sudka
Zdeněk Voženílek: Fotografie 5. 10. 2016 – 15. 1. 2017

Prachatice
Národní muzeum – Muzeum české loutky a cirkusu
Husovské unikáty ze sbírek
Národního muzea 1. 12. 2016 – 30. 4. 2017

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Josef Čapek 2. 12. 2016 – 29. 1. 2017
Vzpomínka na Miriam
Marčišinovou 9. 12. 2016 – 29. 1. 2017

Předklášteří
Muzeum Brněnska
Podhorácké muzeum
Není dítka bez medvídka 7. 11. 2016 – 5. 2. 2017
Na frontě a v lazaretu 18. 10. 2016 – 8. 1. 2017

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově
Komenský? Toho už jsme
někde viděli! 25. 9. 2016 – 31. 3. 2017
Vánoce na zámku 29. 11. 2016 – 11. 1. 2017

Přeštice
Dům historie Přešticka
Ve spirále času – Přeštice od první
písemné zmínky 12. 10. 2016 – 8. 1. 2017
Vánoce v Přešticích 23. 11. 2016 – 8. 1. 2017
Tři pohledy do zahrady 23. 11. 2016 – 8. 1. 2017

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Ousečtí muzikanti. Mozaika zdejšího
muzicírování 4. 5. 2016 – 30. 4. 2017
Kde bydlí panenky 2. 12. 2016 – 29. 1. 2017
Pastýři vstávejte! 2. 12. 2016 – 29. 1. 2017
Třpytivý stromeček 2. 12. 2016 – 29. 1. 2017

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Kopřiva 3. 11. 2016 – 28. 5. 2017

Příbram
Hornické muzeum Příbram
Hornický skanzen Březové Hory
Princezna a drak 3. 1. – 29. 12. 2017
Příbramit a bytízit 3. 1. – 29. 12. 2017
Zmizelá Příbram 3. 1. – 29. 12. 2017
Zámeček – Ernestinum
Příbramské betlémy 9. 12. 2016 – 8. 1. 2017

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Víno a knihy 24. 9. 2016 – 26. 2. 2017

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Stopa – vyřeš zločin 12. 11. 2016 – 15. 1. 2017
Zikmund Winter a Rakovník 16. 11. 2016 – 22. 1. 2017
Galerie Samson – Cafeé
Vánoční nadělování v Samsonu 8. 11. 2016 – 6. 1. 2017
Rabasova galerie Rakovník
Výstavní síň pod Vysokou bránou
Wintrův Rakovník Josefa Jaroslava 
Krále 10. 11. 2016 – 8. 1. 2017

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Aleš Sedláček: Kouzelné Tichomoří
a jiné práce 4. 11. – 31. 12. 2016
Vánoce paní Jiřiny Hánové 11. 11. – 31. 12. 2016

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Cesty imaginace. Meziválečná avantgarda ze sbírek
Alšovy jihočeské galerie  9. 12. 2016 – 12. 2. 2017
Vladimíra Drahozalová: Nad
hlavou 9. 12. 2016 – 12. 2. 2017
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Podřipské muzeum
Roudnické motivy: Výstava kreseb
A. Piffla 5. 10. 2016 – 20. 1. 2017
Výstava geologie města Roudnice
a přilehlého okolí 8. 11. 2016 – 3. 3. 2017

Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Malá velká auta 29. 7. 2016 – 15. 1. 2017
Historické vánoční ozdoby  25. 11. 2016 – 19. 2. 2017
Marie Fischerová-Kvěchová
známá i neznámá… 9. 12. 2016 – 26. 3. 2017

Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm
Nová stálá expozice: Jak jde kroj, tak se stroj od 5. 12. 2016
Velký sál Sušáku
Miloš Šimurda: Pozdravení pokoje
Evangelia 5. 12. 2016 – 28. 2. 2017

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Galerie Octopus
Kašpárci z celého světa 2. 12. 2016 – 22. 1. 2017

Říčany
Muzeum Říčany
Podivuhodný pravěk 30. 3. 2016 – 20. 8. 2017
Letadla a drony 14. 12. 2016 – 12. 3. 2017

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Vánoční prodejní výstava 2. 12. 2016 – 6. 1. 2017

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Vánoce s Jiřím Škopkem 7. 12. 2016 – 6. 1. 2017

Skuteč
Městské muzeum Skuteč
Čestmír Pokorný: Černobílý svět 25. 10. 2016 – 8. 1. 2017
Vánoční betlémy 30. 11. 2016 – 8. 1. 2017

Sokolov
Muzeum Sokolov
Železnice Sokolov – Kraslice 1. 12. 2016 – 8. 1. 2017

Staré Město
Památník Velké Moravy
Cyrilometodějský Velehrad 1. 10. 2016 – 2. 2. 2017

Stěbořice
SZM – Arboretum Nový Dvůr
Cesta kolem světa 3. 8. 2016 – 31. 3. 2017
Švestky v lidové kultuře 1. 11. 2016 – 30. 4. 2017

Strašice
Muzeum Středních Brd – Areál zážitkové
a poznávací turistiky Střední Podbrdsko
Martin Koranda: Výstava
dosavadní tvorby 17. 11. 2016 – 20. 1. 2017

Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Vášeň jménem pohlednice 13. 11. 2016 – 10. 1. 2017

Šlapanice
Muzeum Brněnska – Muzeum ve Šlapanicích
Kouzelný svět Antonína Maloně aneb
Hrát si doporučeno! 4. 12. 2016 – 31. 1. 2017

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Divoká krása Jeseníků 24. 11. 2016 – 2. 3. 2017
Krysáci 6. 12. 2016 – 9. 3. 2017
Vánoční tradice a zvyky v Evropě 17. 11. 2016 – 5. 2. 2017

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Staročeské Vánoce 11. 11. 2016 – 8. 1. 2017
Stará táborská radnice
Vánoční kaleidoskop 11. 11. 2016 – 7. 1. 2017
Drahokamy pro Karla IV. 25. 11. 2016 – 31. 7. 2017
Karel Svoboda (1936–2006) 9. 12. 2016 – 18. 2. 2017

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Císař ze Zlaté kolébky 7. 12. 2016 – 27. 1. 2017
Bärbel Jílková: Můj barevný svět 16. 1. – 28. 2. 2017

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Lada Semecká: Prostor stěny 17. 11. 2016 – 8. 1. 2017
Výstava ZUŠ Teplice 18. 11. 2016 – 6. 1. 2017
Vánoce s Arkádií 1. 12. 2016 – 6. 1. 2017

Terezín
Památník Terezín
Muzeum ghetta
Nezapomeň své jméno. Osvětimské
děti 15. 11. 2016 – 31. 3. 2017

Trutnov
Galerie města Trutnova
Galerie slaví dvacetiny 16. 12. 2016 – 21. 1. 2017
Městský úřad Trutnov
Jan Macek: The Peace of Land Art 1. 12. 2016 – 21. 1. 2017

Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Pozdravy z cest aneb Toulavé boty
Františka Šmídta 10. 11. 2016 – 29. 1. 2017
Nesem vám noviny... 9. 12. 2016 – 15. 1. 2017

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč
Betlémy z Třebíče a Ústí
nad Orlicí  25. 11. 2016 – 15. 1. 2017
Galerie Tympanon
Věra Ryšková & Miroslav Teplý:
Soufotí 2 11. 11. 2016 – 8. 1. 2017

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově
Slunovrat, Saturnálie, Chanuka
a Vánoce 23. 11. 2016 – 31. 1. 2017
Zkameněliny: Archiv života 24. 11. 2016 – 31. 1. 2017
Láska k rodné zemi 2. 12. 2016 – 22. 1. 2017

Týn nad Vltavou
Městské muzeum Týn nad Vltavou
Nám, nám narodil se… 15. 11. 2016 – 6. 1. 2017

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Zima na Slovácku 10. 11. 2016 – 29. 1. 2017
Galerie Slováckého muzea
Textile Art
of Today (2015–2017) 24. 11. 2016 – 15. 1. 2017
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Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Uherskobrodské pohádky a pověsti 1. 7. 2016 – 31. 8. 2017
Svět mechanické hudby 27. 10. 2016 – 12. 2. 2017

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
E. G. Doerell a jeho svět 26. 8. 2016 – 15. 1. 2017
Počítačový dávnověk 24. 9. 2016 – 26. 2. 2017

Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských
Barevný svět 29. 9. 2016 – 15. 1. 2017
Archeologie s detektorem 13. 10. 2016 – 15. 1. 2017

Vinařice u Kladna
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Hornický skanzen Mayrau
Vánoce 27. 11. 2016 – 2. 2. 2017

Vojna u Příbrami – Lešetice
Hornické muzeum Příbram
Památník Vojna u Příbrami
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje 3. 1. – 29. 12. 2017
Kresby z vězení 3. 1. – 29. 12. 2017
Ani gram uranu okupantům 3. 1. – 29. 12. 2017
Skautská lilie za ostnatým drátem 3. 1. – 29. 12. 2017

Volyně
Městské muzeum ve Volyni
Milena Dopitová: Cestování
nalehko 16. 6. 2016 – 31. 5. 2017
Přírůstky 2013–2016 27. 11. 2016 – 29. 4. 2017
Samizdat 1. 12. 2016 – 28. 2. 2017
Daniel Havlík: Lucky 9. 12. 2016 – 30. 1. 2017
Fara Malenice
Lufťáci maleničtí 15. 7. 2016 – 31. 5. 2017
Galerie Na shledanou
Petra Housková: Hlasité ticho 24. 9. 2016 – 31. 3. 2017

Vrchlabí
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí
Jaroslav Skrbek: Z Krkonoš do světa
a zpět 27. 9. 2016 – 29. 1. 2017

Václav Mejvald: Obrazy 27. 9. 2016 – 29. 1. 2017
Čtyři historické domy
Křehká krása 29. 11. 2016 – 26. 2. 2017

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
Mistři valašských zim 13. 11. 2016 – 29. 1. 2017

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Foto… okamžiky Jiřího Jareše 13. 12. 2016 – 15. 1. 2017

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Ten dělá to a ten zas tohle 26. 10. 2016 – 29. 1. 2017
Když jsem chodil do školy 30. 11. 2016 – 22. 1. 2017
Galerie Orion
Jaromír Míčka: Podvodní krajiny 16. 12. 2016 – 19. 2. 2017

Zábřeh
Muzeum Zábřeh
O perníku 30. 11. 2016 – 12. 2. 2017
Vánoce v muzejní minigalerii 14. 12. 2016 – 17. 1. 2017

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Studentský plakát 30. 11. 2016 – 22. 1. 2017
Sto plus jedno dílo ze sbírek 7. 12. 2016 – 19. 2. 2017
V hlavě architekta. Architekti Svatopluk Sládeček
a David Kraus  9. 11. 2016 – 5. 2. 2017
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Létající drahokamy 8. 12. 2016 – 1. 2. 2017

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Darů si vážíme! 5. 10. 2016 – 6. 10. 2017
Hrajeme si o Vánocích 11. 11. 2016 – 6. 1. 2017
Mistr rukodělné výroby 20. 1. – 10. 3. 2017
Dům umění
Historické cukrárny 13. 1. – 18. 3. 2017

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Emil Schwantner: Příběh sochaře a jeho vazby na žacléřský 
region  9. 12. 2016 – 5. 2. 2017
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 • 10 let zkušeností

 • více než 40 realizací

 • komplexní přístup k řešení expozic

 • příprava studie

 • zpracování projektové dokumentace

 • scénář a zpracování libreta

 • tvorba obsahů expozic

expo
INSPIRACE PRO VAŠE MUZEUM

inspirace, interaktivita,

nápady, exponáty 

www.avmedia.cz/muzea • www.expo21.cz •  •  

ŘeŠenÍ pro kULtUrU
expoZice, kterÉ proBoUZÍ U návŠtĚvnÍkŮ eMoce

NávštěvNický systém v-PAss

 • systematický přístup k návštěvníkům a expozicím

 • identifikace návštěvníka

 • motivace návštěvníků k aktivní činnosti

 • motivace návštěvníků k opakované návštěvě

 • správa obsahu expozic bez nutnosti it znalostí
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www.audioguide.cz

Moderní komunikace 
s návštěvníky muzeí, galerií, památek...

 Výběr z našich realizovaných projektů:
V ČR: Nár. muzeum Praha, Nár. galerie Praha, Židovské muzeum Praha, Biskupství Brněnské – Petrov, klášter Velehrad, Arcidiecézní muzeum Olomouc, 
Památník Velké Moravy St. Město u Uh. Hradiště, Slovanské hradiště Mikulčice, Archeopark Chotěbuz, Hrad Karlštejn, Státní zámek Čes. Krumlov a Kozel 
u Plzně, Zámek Děčín, Zámek Mikulov, Prohlídky měst  Praha, Brno a Znojmo - podzemí, Tábor, Olomouc, Kutná  Hora, Opava, Pardubice, Jihlava, Pelhřimov, 
Čes. Krumlov, Cheb, Ústí n. L. Telč, N. Město na M., Památník  Josefa Lady Hrusice, Husitské muzeum Tábor. Na Slovensku: Bratislavský Hrad – expozice SNM, 
Archeologické muzeum Bratislava, Malokarpatské muzeum Pezinok, Východoslovenské muzeum Košice, Muzeum mincí a medailí Kremnica, prohlídka města 
Skalica a Spišská Belá a expozice Slovenské národní galerie Strážky, Muzeum Spišská Nová Ves. V Německu: Husův dům Kostnice (Konstanz).

 Průvodce pro muzea, galerie, památkové objekty   
 Audio průvodce doplněný videem, foto, obrázky
(možnost netradičních prohlídek ve sluchátkách např. 
pro handicapované – ve znakovém jazyku pro neslyšící aj.)

Moderní komunikace s návštěvníky muzeí, galerií aj. – pomocí 
speciálních audio / multimediálních průvodců a mobilních in-

ternetových aplikací přenesených do „chytrých mobilů“ a tabletů 
– stažením aplikace na Internetu nebo pomocí QR kódů. Tyto aplikace

jsou řešeními, která návštěvníkům expozic a výstav přinášejí obsah 
týkajících se prohlídkových okruhů poutavou formou.  Jedná se jak o zvu-

kové nahrávky v několika jazykových mutacích,  jednotlivé obrázky nebo 
mapy expozic, ale také například videa, která mohou velice dobře posloužit 

pro výklad např. ve znakové řeči pro neslyšící, pro děti atd. 

V jednotlivých projektech v oblasti kultury a cestovního ruchu tak propojujeme 
dva dosud  samostatně se vyvíjející systémy, a to SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ AUDIO/MUL-

TIMEDIÁLNÍ PRŮVODCE a SYSTÉMY MOBILNÍCH TELEFONŮ. Takové řešení následně 
funguje tak, že vytvoříte-li prohlídkový okruh v jednom z těchto systémů, dovedeme 

jeho obsah převést i do druhého systému. Tím se zaměříte na širší skupinu návštěvníků 
kulturních institucí – u mobilních telefonů na mladší generaci, u audio/multimediálních  

průvodců na střední a starší generaci.

vyzkoušejte internetovou mobilní aplikaci 
v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou:


