
Zápis ze zasedání výboru komise pro práci s     veřejností a muzejní pedagogiku AMG   
dne 4. června 2014 v     Uherském Brodě  

1) Seminář komise v Ostravě 15. a 16 září 2014 – do 30. června 2014 shromáždit 
všechny informace a počátkem července je rozeslat členům komise. Zatím není 
jasné, co je všechno zařízeno. Kontaktovat p. Weglarzyovou a zjistit aktuální stav.

2) Finance – AMG dostala méně peněz a byly kráceny příspěvky komisím na činnost. 
Naše komise tak dostane jen 15 000,- Kč, místo původně navrhovaných 20 000,-Kč

3) Přihlášky na ostravský seminář budou zájemci zasílat na e-mailovou adresu Pavla 
Holmana. Do 15. srpna by měli zaslat přihlášku ti, co budou mít přednášku nebo 
posterovou prezentaci. Do 31. srpna pak všichni další účastníci

4) Informace ze zasedání Senátu AMG – byly předneseny info o aktuálních věcech – 
soutěž Gloria musaealis – byly vyhlášeny výsledky za minulý ročník, v běhu je již ro

5) ník 2014, Festival muzejních nocí, aktuální téma pro muzea na tento rok je Velká 
válka. Změny v legislativě v oblasti archeologie – aktuální situace. Týden knihoven.

6) Zájem o spolupráci s naší komisí by měla Odborná komisia pre vzdelávanie a 
výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku (předsedou komise je Mgr. Dominik 
Hrdý ze Slovenského národného múzea). Kontakt se slovenskou stranou by měl 
zajistit Mgr. Tomáš Drobný z MCMP.

7) Na Senátu dále informace o aktuální situaci ohledně darů ve vztahu k novému 
Občanskému zákoníku. AMG toto řeší ve spolupráci s MK ČR a některými poslanci. 
Informace o aktuálním stavu muzejní statistiky podal dr. Šebek.

8) Příští rok by se měl v Plzni uskutečnit 11. Sněm AMG a to v termínu 4. – 5. listopadu 
2015, v následujících dnech, tedy 6. – 7. 11. 2015 pak naváže zasedání NEMO, což 
je evropské sdružení národních muzejních svazů.

9) Další informace je o kolokviu na aktuální téma, které se uskuteční v tomto roce,  5 – 
6. 11. 2014 v Brně na téma Muzea a proměny společnosti. V Brně také proběhne 
mezinárodní konference Muzeo 50, k výročí výuky muzeologie v Brně a to ve dnech 
25. – 26. 11. 2014. Jedno z témat bude i muzejní pedagogika.

10) V roce 2015 by se uskutečnily 2 zasedání naší komise. První bude 9. – 10. 2. 2015 
v Brně, hostitelem bude Ústav archeologie a muzeologie FF MU. Navrhované téma je 
dospělí a děti v muzeu, rodiče s dětmi v muzeu, témata týkající se výstavních a 
muzejně pedagogických aktivit pro tuto skupinu návštěvníků. Druhé setkání by bylo 
opět v září 2015, tentokráte v Plzni. Téma je otevřené.

11) Kateřina Tomešková upozornila na plán olomoucké univerzity, kolegyně Šobáňové, 
pořádat každé dva roky konferenci na muzejněpedagogické téma. Nutno případně 
sladit aktivity, abychom se nepřekrývali nebo nedublovali.



12) Do konce práznin by měla být připravena strategie činnosti komise na další léta, tak 
aby mohla být projednána na zasedání komise v Ostravě. Koncem srpna k tomu 
proběhne schůzka v Brně.

13)  Zájem o spolupráci s naší komisí má Komise pro regionální historii AMG. 
Kontaktovat předsedu Mgr. Jiřího Mitáčka, Ph.D. z MZM a domluvit další.

Zapsal Pavel Holman


