
Zápis z     plenárního zasedání Komise pro práci s     veřejností a muzejní   
pedagogiku v     Ostravě dne 15. 9. 2014  

Plenární zasedání bylo součástí semináře Muzejní edukace v přírodovědných 
expozicích a na industriálních památkách.

1) Zahájení zasedání (P. Holman)

2) Aktuální informace o činnosti komise a z muzejnictví (K. Tomešková) – 
informace o sněmu AMG 2015, v příštím roce i seminář Komise pro práci 
s veřejností a muzejní pedagogiku v Plzni na téma muzejní a galerijní 
pedagogika – vzájemný vztah, aktuální semináře a workshopy z oblasti 
muzejní pedagogiky – např. na UP Olomouc. Program Komise. Webové 
stránky.

3) Podrobnější informace o současném stavu webových stránek Komise pro 
práci s veřejností a muzejní pedagogiky. Informace o jednotlivých rubrikách a 
jejich obsahu. Možnosti webových stránek. Rubrika knihovna – zde výzva 
členům k doplňování o další tituly z oblasti muzejní pedagogiky a práce s 
veřejností. (S. Čermáková).

4) Informace o Semináři na aktuální téma, které pořádá AMG ve dnech 4. až 5. 
listopadu 2014 v Brně pod názvem Muzeum a proměny společnosti. Bližší 
informace jsou na webových stránkách AMG www.cz-museums.cz. (P. 
Holman).

5) Informace o mezinárodní konferenci pořádané Ústavem archeologie a 
muzeologie, oddělením muzeologie FF MU ve dnech 25. a 26. listopadu 2014 
v Brně, pod názvem Muzeo 50 – mezinárodní muzeologická konference. 
Konference bude věnována třem tematickým okruhům – teoretická 
muzeologie, muzejní pedagogika a muzejní výstavnictví. Přednášet budou 
přední odborníci ze zahraničí tuzemska. Bližší informace na stránce 
http://www.phil.muni.cz/waom/home/veda/konference. (L. Mrázová).

6) Informace o dalším semináři Komise pro práci s veřejností a muzejní 
pedagogiku, který se uskuteční v Brně v prostorách oddělení muzeologie FF 
MU ve dnech 9. a 10. února 2014. Téma bude ještě upřesněno, ale bude se 
týkat zaměstnanců muzea působících vůči veřejnosti (L. Jagošová).

7) Podrobnější informace o Strategii výboru Komise pro práci s veřejností a 
muzejní pedagogiku na nejbližší léta. Členové byli seznámeni s hlavními body 
Strategie. Plné znění pak obdrželi spolu s dalšími materiály ze semináře. (L. 
Jagošová).

8) Aktuální dění v oblasti legislativy – občanský zákoník, zákon o sbírkách 
muzejní povahy, památkový zákon. (P. Holman).

http://www.phil.muni.cz/waom/home/veda/konference


9) Diskuse – hlavním tématem diskuse se stali průvodci v muzeích a další 
pracovníci, kteří pracují s návštěvníky – pokladní, dozorci apod. Plénum 
odsouhlasilo výzvu směrem k průvodcům a dozorcům k zapojení do činnosti 
komise. Některý ze seminářů věnovat i této problematice. 

Zaznamenal: P. Holman


