
Podklad pro výroční zprávu AMG za rok 2013
pro krajské sekce, komise, regionální a oborová kolegia AMG

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
opět  se blíží  termín  pro  zpracování  výroční  zprávy  Asociace  muzeí  a  galerií  České  republiky,

uložený Organizačním a Jednacím řádem AMG. Údaje, které nám takto poskytnete, budou uvedeny ve
faktografické části Výroční zprávy a rovněž v oddíle, který se týká odborných a informačních činností AMG
v roce 2013.

Prosíme, věnujte pozornost vyplňovaným údajům – v činnosti krajských sekcí,  komisí a kolegií
AMG tkví těžiště konání našeho sdružení, a proto jedině Vámi poskytnuté údaje odrážejí rozsah, hloubku 
a pestrost působení AMG v daném roce jako reprezentanta muzeí a galerií v České republice.

Podklady  pro  výroční  zprávu  za  rok  2013  zašlete  prosím  e-mailem  (amg@cz-museums.cz)  
do 28. února 2014. Děkujeme Vám za spolupráci.

Orgán AMG:
Krajská sekce*
Komise*
Regionální kolegium*
Oborové kolegium* 
Název:

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku

Předseda:
Titul, jméno a příjmení, název 
instituce/člena AMG:

Mgr. Kateřina Tomešková

Datum poslední volby předsedy: 18. listopadu 2013
Členové výboru:
Uveďte prosím vždy titul, jméno 
a příjmení, název instituce/člena 
AMG a funkci zastávanou ve výboru:

Mgr. Klára Smolíková, individuální členka, místopředsedkyně 
komise
Mgr. Pavel Holman, Masarykova univerzita, Ústav archeologie a 
muzeologie – oddělení muzeologie, tajemník komise
Mgr. Lucie Jagošová, Dis, Masarykova univerzita, Ústav archeologie 
a muzeologie – oddělení muzeologie, členka komise
Mgr. Silvie Čermáková, Muzeum Vysočiny v Jihlavě, členka komise

Datum poslední volby výboru: 18. listopadu 2013
Zasedání v roce 2013:
Uveďte prosím vždy datum, místo a 
stručně hlavní náplň jednání

27. května 2013 se v Brně uskutečnilo zasedání výboru komise. 
Hlavním bodem byla příprava podzimního semináře s volebním 
zasedáním komise.
18. – 19. 11. 2013 Praha, Národní muzeum, volba nové předsedky 
a výboru
29. listopadu 2013 1. zasedání nového výboru v Praze, volba první 
místopředsedkyně, Mgr. Kláry Smolíkové, příprava semináře 
Komise v roce 2014 v Ostravě, stanovení předběžného 
harmonogramu zasedání výboru Komise

Ediční činnost orgánu AMG:
Uveďte prosím autora, název, datum 
a místo vydání, vydavatele a počet 
stran a stručnou anotaci edičního 
počinu orgánu AMG – tj. publikace 
vzešlé ze společné činnosti v rámci 
AMG v roce 2013.

ne

Konferenční činnost orgánu AMG:
Uveďte prosím datum a místo 
konání semináře/konference, 
uspořádané orgánem AMG v roce 
2013. Stručně zhodnoťte jeho 
průběh a hlavní obsahovou náplň.

18. – 19. listopadu 2013 seminář v Národním muzeu v Praze
hlavním tématem byla propagace edukačních projektů muzeí. 
Téma bylo zpracováno jak z pohledu muzejníků, tak i médií, 
vystoupil například Mario Kubaš z České televize. Dalším tématem 
byly programy se zapojením veřejnosti a pak i příklady programů 
z muzeí. Seminář tak umožnil podívat se na otázku propagace a 
mediálního obrazu muzejních akcí i z pohledu médií, nejen 
samotných muzeí. Jejich obraz pak vypadal jinak, než jak si 
představujeme. Důležitý není až tak samotný obsah akce, ale jak 
se dám mediálně prodat nějakými zvláštnostmi.



Další činnost orgánu AMG:
Uveďte prosím zásadní skutečnosti 
k dalším projektům naplňovaných 
orgánem AMG v roce 2013 
(koncepční činnost, vzdělávací a 
školicí činnost, společné exkurse, 
výzkumné projekty, výměna výstav 
apod.)

Členové komise se podílejí jako vyučující na kurzech muzejní 
pedagogiky, který pořádá metodické centrum muzejní pedagogiky 
při Moravském zemském muzeu.

Zpracoval: Pavel Holman
E-mail, telefon zpracovatele: holman@phil.muni.cz
* nehodící se škrtne


