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Konference se uskuteční ve dnech 17.–19. února 2009  
v Pantheonu Národního muzea 

 
T i s k o v á  z p r á v a  

 
...po třech letech se Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Národním 

muzeem, Českým výborem ICOM, Národní knihovnou ČR, Ústavem archeologie  
a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně a Ministerstvem kultury České republiky  

rozhodla uspořádat při příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie třetí ročník 
mezinárodní konference nazvané Muzeum a změna III. / The Museum and Change III.  
Její předešlé ročníky v roce 2002 a 2005 se snažily odpovědět na řadu otázek z činnosti muzeí  

a každodenní muzejní praxe – jak se ve střední a východní Evropě změnily organizační podmínky  
a sbírkotvorná činnost muzeí po roce 1989; jak se změnil přístup muzeí ke svým klientům a jak nově 

vychovávat nastupující generace muzejních pracovníků; jak se do činnosti muzeí mohou zapojit 
dobrovolníci; jaké je místo virtuální reality v muzejní práci; jak profesní organizace ovlivňují chod 

muzejnictví; jaká je role muzea v moderní společnosti atd. Po třech letech bychom chtěli opět navázat 
na témata předešlých konferencí; východiskem našeho setkání by mělo být spektrum problémů, 

kterých se předchozí konference nedotkly, nebo se jimi zabývaly jen okrajově… 
... 

...muzea jsou mostem mezi minulostí, přítomností a budoucností, mezi našimi životy a příběhy lidí, 
kteří tu byli před námi, mezi kulturami, národy, lidmi; místem pro nové zkušenosti, zážitky, poznání. 
Svět se rychle mění – a muzea se mění s ním. Mění se technologie, způsoby komunikace, přístupy ke 

klientům, služby. Muzea však zůstávají mostem – prostředníkem vědění, chápání, porozumění... 
... 

Konference Muzeum a změna III. / The Museum and Change III. je třetí příležitostí k setkání 
muzejních pracovníků, pedagogů, studentů ve středoevropském prostoru; naším záměrem je, aby se 

tato setkávání stala pravidelnými trienálními meetingy nad aktuálními, palčivými – a třeba i trochu 
kontroverzními – tématy souvisejícími s muzei, s jejich klienty a běžnou praxí.  

... 
Cílem našeho setkání je možnost konfrontovat názory na fungování muzejní komunity  

a nastartování diskuse na nová muzeologická témata, která budou v příštích obdobích stále více 
zdůrazňována. Ozřejmit nové trendy muzejní práce a poskytnout prostor pro mezinárodní diskusi  

o dalším směřování oboru muzejnictví, prostor ke sdílení zkušeností a vzájemné inspiraci. 
... 



Hlavními tematickými bloky konference jsou:  
I. Výstavba, inovace, rekonstrukce,  
II. Expozice, výstavy, prezentace,  

III. Marketing, public relations a lobbing v neziskové sféře,  
IV. Ekonomika a kultura  

a V. Digitalizace a ochrana movitého kulturního dědictví.  
 

Příspěvky na tato témata přednese přes čtyřicet přednášejících z Litvy, Polska, Nizozemí, 
Rakouska, Řecka, Slovinska, U.S.A, Slovenské a České republiky. Přihlášeno je přes 200 účastníků 
z celé České republiky a dalších evropských států – konference se zúčastní zástupci Dánska, Litvy, 

Polska, Maďarska, Německa, Nizozemí, Rakouska, Řecka, Slovinska a Slovenské republiky. 
 

Jednacími jazyky konference jsou čeština a slovenština / angličtina; příspěvky budou 
simultánně tlumočeny do druhého jednacího jazyka.  

Konference je rozdělena do pěti jednacích bloků s koreferáty a panelovou diskusí.  
Na ochozu I. patra Národního muzea před Pantheonem je možné shlédnout posterové 

prezentace dalších pěti muzeí z České republiky a zahraničí. Posterovými prezentacemi se představí 
Husitské muzeum v Táboře, Moravské zemské muzeum v Brně, Muzeum města Ústí nad Labem, 

Národní památkový ústav a Polské námořní muzeum v Gdaňsku. 
 

Partnery konference jsou Erco Lighting GmgH a AV Media, a.s. 
 

Konference bude oficiálně zahájena v Pantheonu Národního muzea 17. února 2009. 
Konference potrvá tři dny od úterý 17. února do čtvrtka 19. února,  

dějištěm je po celou dobu jejího konání Pantheon Národního muzea. 
  

Konference se koná s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky. 
  
 
Kontakt: 
Sekretariát konference 
Asociace muzeí a galerií České republiky, Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 
tel.: +420 224 210 037-9, fax: +420 224 210 047 
e-mail: amg@cz-museums.cz; http://www.cz-museums.cz 
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