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Organizátorem mezinárodní konference věnované tématu mobility sbírek, která se konala od 
2. do 4. června letošního roku v budově muzea současného umění Hamburger Bahnhof 
v Berlíně, byl Ústav pro výzkum muzeí Státních muzeí Berlín (Institut für Museumforschung 
Staatliche Museen zu Berlin). Konference se zúčastnili odborníci z Belgie, České republiky, 
Estonska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, hostitelské země Německa, 
Nizozemí, Polska, Rakouska, Španělska, Švédska a Velké Británie. Hlavním tématem konference 
byla implementace doporučení evropské OMC odborné pracovní skupiny pro mobilitu sbírek, 
obsažených v Závěrečné zprávě Odborné pracovní skupiny OMC pro zkoumání způsobů 
a prostředků ke zjednodušení a zlevnění procesu půjčování a zapůjčování na evropské, národní 
a muzejní úrovni, udržitelnost a aktualizace databáze věnované tématu mobility sbírek, odborná 
správa a financování těchto webových stránek. Druhým, neméně aktuálním tématem byl dopad 
současné ekonomické krize na muzea v evropských zemích. Konferenci moderoval zástupce 
hostitelského Institutu a člen obou evropských skupin pro mobilitu sbírek, které pracovaly 
v letech 2008–2010 a 2011–2012, Werner Weber. Prof. Monika Hagedorn-Saupe představila 
webové stránky http://www.lending-for-europe.eu, které slouží jako hlavní fórum odborných 
příspěvků i aktuálních informací věnovaných problematice mobility sbírek; další rozvoj této 
platformy je pochopitelně podmíněn dostatečným finančním zabezpečením, které bohužel není 
dosud vyřešeno.  Frank Bergevoet (NL), taktéž aktivní účastník obou evropských pracovních 
skupin pro mobilitu sbírek a autor řady příspěvků věnovaných zejména statistickým otázkám, 
představil pracovní verzi sofistikovaného programu, který podrobně monitoruje nizozemská 
muzea z hlediska jejich zapojení do procesu půjčování a zapůjčování. Hillary Bauer (UK), 
spolupředsedkyně obou pracovních skupin, představila výsledky jejich práce. Rosanna Binacchi 
(IT), druhá ze spolupředsedkyň evropských pracovních skupin pro mobilitu sbírek, moderovala 
blok věnovaný implementaci doporučení těchto pracovních skupin v oblasti státní záruky, 
vyhodnocování rizik, sdílené odpovědnosti a přepravy. Cornelia Dümcke (DE) a Freda Matassa 
(UK) shrnuly výsledky svojí studie věnované výzkumu Oceňování uměleckých děl; tato 
problematika je velice aktuální zejména v souvislosti s komerčními tlaky, se kterými se muzea 
v současnosti musí vyrovnávat. 

Následující blok byl věnován problematice dopadu současné finanční krize na muzea. 
Podrobnějším způsobem byl nastíněn vliv současné ekonomické krize na muzea v Německu, 
Španělsku a Rumunsku. Německá muzea jsou v relativně komfortní situaci, kdy jsou veřejné 
prostředky masivně investovány do rekonstrukcí a výstavby. To již neplatí pro prostředky 
určené na provoz mnohdy velkoryse rozšířených muzeí. Této „kvadratuře kruhu“ se němečtí 
kolegové snaží čelit racionalizací (včetně určité redukce pracovních míst a výstavního 
programu) a bohužel také dosti výrazným zvýšením vstupného. Španělská muzea jsou již 
v méně komfortní situaci a snaží se vyrovnat s dopadem citelných škrtů způsobem, který 
označují za kreativní, tedy důrazem na práci s místními komunitami, sponzory, vlastními 
sbírkami apod. Dopad drastických 25 % škrtů na rumunská muzea je takřka tragický. Došlo 
totiž nejen k jejich slučování, ale bohužel i jejich deprofesionalizaci, a to navíc za situace 
masivních restitucí, přičemž stát nemá na zpětný výkup restituovaných kulturních předmětů 



prakticky žádné prostředky. Základním cílem, o který rumunští kolegové usilují, je opětná 
profesionalizace oboru. Dopadem současné ekonomické krize na muzea se zabýval také 
evropský výbor ICOM. Tzv. Lisabonskou deklaraci Support Culture and Museums to Face the 
Global Crisis and Bulid the Future, která je adresována Evropskému parlamentu, Evropské 
komisi a parlamentům a vládám jednotlivých evropských zemí, představil Wim de Vos (ICOM 
Vlaanderen). Jakýmsi leitmotivem deklarace je zdůraznění skutečnosti, že muzea nejsou 
konzumenty zdrojů, ale naopak hybnou silou vývoje a že investice do muzeí je – zdánlivě 
paradoxně – investicí do budoucnosti. De Vos zdůraznil význam, který má každý jeden podpis 
národních výborů ICOM i ředitelů jednotlivých muzeí na evropské i národní úrovni. 

Marinos Iannides z Technické university na Kypru přednesl svůj náhled na nové trendy 
v digitalizaci kulturního dědictví. Jeho příspěvek poukázal na možná úskalí a nedorozumění 
v této oblasti. Zřejmě díky své aktivní účasti na dle mého soudu poněkud kontroverzní 
„rekonstrukci“ Frauenkirche v Drážďanech nebyl tento zapálený IT odborník sto zcela rozlišit 
originál od repliky a rozdílnou roli těchto dvou fenoménů pro uchování kulturního dědictví. 
Jeho vystoupení naznačilo, že v případě digitalizace kulturních předmětů mohou IT odborníci 
a muzejní obec „hovořit různými jazyky“. Podle mého by se tento trend dal shrnout do bonmotu, 
že „digitalizace je dobrý sluha, ale špatný pán“.  

V závěrečném bloku účastníci konference diskutovali o možnostech, jak udržet a aktualizovat 
fórum věnované problematice mobility sbírek. Pro nás potěšitelné je, že Česká republika patří 
k těm zemím, ve kterých jsou dokumenty pracovních skupin pro mobilitu sbírek dostupné 
v překladu do národních jazyků, v tomto konkrétním případě díky grantu Ministerstva kultury 
ČR na webových stránkách Metodického centra pro muzea výtvarného umění. Méně potěšitelná 
je odpověď Evropské komise na opakovaně zasílané dotazy na zřízení stálého výboru pro 
mobilitu sbírek a vybudování platformy, která by poskytovala aktualizované informace v oblasti 
mobility sbírek. Odpověď Evropské komise byla sice pozitivně laděná, ale bez reálného závazku 
podpory tohoto projektu, zejména finanční. Dle Rosanny Binacchi je reálná šance, že toto téma 
bude jednou z priorit italského předsednictví EU (tj. v druhé polovině roku 2014). Zatím budou 
členové obou evropských skupin pro mobilitu sbírek a další odborníci v této oblasti v kontaktu 
a připraví Deklaraci, kterou do konce letošního roku předloží Evropské komisi. 

 

  

 

 

Užitečné webové stránky a odkazy: 

Oddíl Mobilita sbírek na webu NEMO: 
http://www.ne-mo.org/index.php?id=103&STIL=0&C_PID=&C_UID=1/ 

Web Lending for Europe  

http://www.lending-for-europe.eu/  

 

http://www.ne-mo.org/index.php?id=103&STIL=0&C_PID=&C_UID=1�


Doporučená literatura: 

Zpráva podskupiny OMC o státních zárukách a dohodách o sdílené odpovědnosti, Brusel 2010  

Závěrečná zpráva a doporučení výboru pro otázky kultury týkající se zlepšení podmínek pro 
podporu mobility sbírek, Brusel 2010 

Závěrečná zpráva Odborné pracovní skupina OMC pro zkoumání způsobů a prostředků ke 
zjednodušení a zlevnění procesu půjčování a zapůjčování, Brusel 2012 

Závěrečná zpráva Odborné pracovní skupiny OMC pro zkoumání způsobů a prostředků ke 
zjednodušení a zlevnění procesu půjčování a zapůjčování Toolkit, Brusel 2012 

Cornelia Dümke a Freda Matassa: Oceňování uměleckých děl pro potřebu půjčování, 2012 

Všechny výše uvedené dokumenty jsou dostupné v českém překladu na webových stránkách 
Metodického centra pro muzea výtvarného umění: 

http://www.mc-galerie.cz/ 

 

Encouraging Collections Mobility – A Way Forward for Museums in Europe. Ed. by Susanna 
Pettersson. Finnish National Gallery, Helsinki 2010. Dostupno on line na webu 
http://www.lending-for-europe.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mc-galerie.cz/�

