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T i s k o v á  z p r á v a   
 
 

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), vyhlásila pro rok 2018 v rámci 
cyklu Muzea a 20. století kampaň na téma „Muzea a vznik ČSR aneb 100 let od ukončení  
I. světové válkyʺ.  

Do kampaně je v této chvíli přihlášeno 85 projektů, na jejichž organizaci se podílí celkem  
55 muzeí, galerií a dalších subjektů. 

Celoroční informační kampaň s jednotícím tématem z historie 20. století má za cíl 
propagovat akce sbírkotvorných institucí v oblasti muzejní prezentace formou výstav, expozic, 
publikací, vzpomínkových slavností, přednášek, seminářů, workshopů, komponovaných pořadů, akcí 
typu „living history“ apod. Podstatou projektu je vzájemné provázání jednotlivých akcí, které  
k této příležitosti muzea a galerie v rámci celé České republiky pořádají.  

Rok 2018 se nese ve znamení stého výročí od ukončení prvního celosvětového 
konfliktu, pro Českou republiku pak je zásadním připomínaným jubileem 100 let od založení 
samostatného československého státu.  

Rozsáhlé změny v roce 1918 i v letech následujících se udály nejen na scéně politické, ale  
i společenské, kulturní či ekonomické. Jak se našim předkům s novými možnostmi či výzvami po roce 
1918 podařilo vyrovnat? Nová éra zasáhla většinu oblastí života obyvatel nové republiky. Muzejní 
instituce se tudíž neomezují pouze na témata Velké války či vzniku nového státního útvaru 
z pohledu historických událostí, jejich pozornost se zaměřuje i na změny v odívání, bydlení, 
literatuře, výtvarném umění či hudbě. 

Informace o mediální kampani, její logo a seznam všech přihlášených projektů je 
zveřejněn na společných webových stránkách http://www.muzea20stoleti.cz, které jsou 
průběžně aktualizovány a rozšiřovány o nové akce i přihlášené instituce.  

Neváhejte a pojďte s námi oslavit nadcházející výročí! Nechte se překvapit a potěšit pestrou 
škálou témat a aktivit, jež si pro Vás muzea a galerie v České republice připravily! 

 
Kontakt pro tiskové zpravodajství: 
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG 
Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
Tel.: +420 224 210 037, e-mail: amg@cz-museums.cz 
URL: http://www.muzea20stoleti.cz 


