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170 DNÕ A äM ITE C!
PODPORA WINDOWS XP A OFFICE 2003
PO
KON»Õ 8. 4. 2014!
Po tomto datu konËÌ podpora Windows XP a Office 2003. PoËÌtaËe s operaËnÌm systÈmem
Windows XP fungovat nep¯estanou, budou vöak ve vÏtöÌm ohroûenÌ ze strany ˙toËnÌk˘,
kte¯Ì budou chyb a slab˝ch mÌst zneuûÌvat. Vaöe firemnÌ data budou ohroûena!
Ve vÏtöÌch organizacÌch, jako jsou muzea a galerie, nenÌ migrace pracovnÌch stanic na nov˝
operaËnÌ systÈm ot·zkou dn˘, ale mÏsÌc˘. Proto je p¯imÏ¯en˝ Ëas zaËÌt p¯em˝ölet o zmÏnÏ!

COMPUTER HELP V¡M NABÕZÕ POMOC!

Tudy vede vašee další cesta!
P¯ipravÌme v·m nabÌdku migrace a licencov·nÌ na mÌru,
pom˘ûeme v·m s p¯echodem na Windows 7/Windows 8,
proökolÌme vaöe administr·tory.

V›HODY WINDOWS 7/WINDOWS 8:
BezpeËnost operaËnÌho systÈmu.
Podpora svÏtov˝ch v˝robc˘ SW a HW.
ModernÌ operaËnÌ systÈm, efektivita,
produktivita.

e -ma i l : c o h e@ c om p u t er hel p. c z
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úvodník
Muzeologie na hladině
NIPOS uvádí, že v roce 2012 na památkách, v muzeích,
památnících a galeriích pracovalo 7414 přepočtených pracovníků. Můžeme snad říci, že v rezortu pracovalo na 10 000
fyzických osob. To znamená lidí, kteří by mohli využívat muzeologické vzdělání, různé formy doškolování apod. To není
málo. Kdyby se jen nově příchozí do oboru chtěli nějak vzdělávat, nejsme schopni nápor zvládnout. Počet pracovišť, která se zabývají muzeologií či výukou muzejních praktik, tedy
rozhodně není předimenzovaný.
Pod pojmem muzeologie se bohužel vyučuje „ledasco“
a bohužel někdy zde vyučuje i „ledaskdo". Muzeologie neposkytuje vyšší stupeň než magisterský, mívá sice nadprůměrný pedagogický výkon, ale nevelký vědecký. Muzeologie
nemá ani jednu samostatnou katedru, počet přednášejících
s titulem doc. či dokonce prof. je extrémně nízký. Při každé
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Kalendárium kulturních událostí naleznete
uprostřed Věstníku AMG na str. I – VIII

akreditaci zoufale očekáváme, kdo nás svým titulem „pokryje“. Stačil by přísnější pohled akreditační komise (doufám, že
žádný z jejích členů nečte Věstník AMG) či přísnější podmínky dané zákonem (viz třeba legislativa na Slovensku), a celá,
kdysi slavná, česká muzeologie se rozplyne jako dým. Je tedy
muzeologie oborem, či tenduje spíše k paoborům, které
se na českých středních a vysokých školách vyučují, jako je
Údržba golfových hřišť, Rekreologie, Aktivity v přírodě atd.?

Pro otištění aktuálních výstav Vašeho muzea
v Kalendáriu zasílejte jejich přehled vždy
na tři měsíce dopředu na e-mailovou adresu
vestnik@cz-museums.cz do 20. dne v lichém
měsíci daného roku (nyní do 20. listopadu).

Zatímco „otcové zakladatelé“ byli a stále jsou skutečně
světoví – J. Neustupný, Z. Z. Stránský či J. Beneš, současná
česká muzeologie je značně provinční. Kdo ze současných
českých muzeologů se může pochlubit členstvím v redakčních radách zahraničních časopisů, tím, že řeší nebo alespoň
oponuje významné zahraniční projekty? Až na výjimky nikdo.
Ba co více. Čtenáři Věstníku AMG jistě občas čtou zahraniční
muzeologickou produkci. Kolikrát jste za posledních 10–12
let narazili na to, že by zahraniční expert citoval nějakého
dnes aktivního Čecha? Většina z vás nikdy, já sám zřídkakdy.
Diskuze na seminářích bývá mdlá, často plná jen bezvýznamných „doupřesňování“. Do nekonečna řešíme, zda svetr je zelený či zelenkavý, ale podstata problému debatérům uniká.
Českou muzeologii bych přirovnal k člověku, který se
vlastní vinou dostal do hluboké vody, ve které neumí plavat a o pomoc nevolá. Ale zespoda je nadnášena naprosto
nesporným zájmem české muzejní obce o vzdělávání se. Ze
břehu nám podávají ruce vlivní lidé, ředitelé významných
muzeí, pracovníci ministerstev, děkani, rektoři apod. Ale
česká muzeologie si sama pomoci neumí a nikoho svým „kři-
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kem“ neobtěžuje. Přesto se stále drží na hladině. Jak dlouho?
Jan Dolák
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Zápis ze zasedání Senátu AMG

poboček muzeí. Na základě připomínek, které byly do-

dne 18. září 2013
v Nové budově Národního muzea

ručeny do uvedeného termínu, tj. do 31. května 2013,

Přítomni: 35 z 56 s hlasem rozhodovacím, 3 z 21 s hlasem poradním

o indikátorech statistického hodnocení muzeí v rámci

připravila pracovní skupina novou verzi vysvětlivek k výkazu za rok 2013, a předala ji NIPOS. Komise jednala také

Jednání Senátu AMG zahájil II. místopředseda AMG

projektu Benchmarking. Studentka Univerzity Pardubi-

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., který přivítal všechny přítomné.

ce Šárka Rábová byla v rámci své bakalářské práce po-

Senát hlasováním schválil program zasedání, návrhovou

věřena zpracováním Analýzy sbírkových fondů po deseti

komisi ve složení: PhDr. Pavel Ciprian, PhDr. Jan Dolák, Ph.D.,

letech na základě získaných dat z dotazníkového šetření,

a PhDr. Blanka Rašticová, a mandátovou komisi ve složení:
PhDr. Štěpánka Běhalová, Mgr. Václav Houfek a Mgr. Jana
Slezáková.

analýza by měla být hotova počátkem roku 2014.
»» Legislativa: Ke dni 1. července 2013 nabyla platnosti
novela vyhlášky č. 275/2000 Sb. k zákonu č. 122/2000

Předseda AMG PhDr. Luděk Beneš nejprve stručně in-

Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Dle slibu MK ČR

formoval o činnosti Exekutivy AMG, která se v období mezi

bude na podzim 2013 k této vyhlášce vydán metodický

konáním Senátu AMG sešla celkem čtyřikrát, a to 6. května,

pokyn. Na MK ČR proběhlo 12. června 2013 první jedná-

11. června, dále na společném výjezdním zasedání s Čes-

ní poradního orgánu náměstkyně MK ČR pro legislativní

kým výborem ICOM v Boskovicích ve dnech 23.–24. červen-

práci v oblasti movitého kulturního dědictví. Za AMG se

ce a konečně 5. září 2013. Exekutiva se na svých jednáních

jej zúčastnili předseda PhDr. Luděk Beneš a ředitel Re-

zabývala těmito body:

gionálního muzea a galerie v Jičíně PhDr. Michal Babík.

»» Povodně 2013: Vzhledem ke skutečnosti, že povodně,

Na zasedání byly nastíněny důvody, proč jsou změny

které postihly ČR na počátku června 2013, způsobily

v legislativních předpisech nezbytné, a byla dohodnuta

škody i v některých muzeích, byla na webových strán-

základní témata, kterých by se změny měly týkat. Bylo

kách AMG ve spolupráci s Českým komitétem Modrého

rovněž dohodnuto, že uvnitř AMG a RG ČR proběhne dis-

štítu v sekci Dění v oboru vytvořena záložka POVOD-

kuse k navrženým tématům a také k případnému výběru

NĚ 2013, na které mohly postižené instituce podávat

dalších institucí, jež by mohly být do komise přizvány.

žádosti o pomoc a naopak instituce či jednotlivci, kte-

AMG vyzvala k diskusi své členy prostřednictvím elek-

ří chtěli a mohli pomoci, podávat své nabídky. Uvede-

tronického Bulletinu, Věstníku AMG a webových stránek

né možnosti využilo především Středočeské muzeum

s tím, aby náměty byly zaslány na Sekretariát AMG do

v Roztokách, kde byly zaplaveny dolní prostory Braune-

30. září 2013. V říjnu proběhne setkání Exekutivy AMG

rova mlýna včetně konzervačního pracoviště s ozařova-

s předsednictvem RG ČR, jehož cílem bude sjednotit ná-

cí komorou a rovněž Ateliér Zdenky Braunerové. Český

zory v obou institucích a předložit je MK ČR jako jednot-

komitét Modrého štítu dále vyzval postižené instituce

ný materiál do 31. října 2013. RG ČR navíc chystá spolu

prostřednictvím AMG, aby zaslaly na Sekretariát AMG

s Metodickým centrem pro muzea výtvarného umění při

dokumentaci a vyčíslení utrpěných škod, které by slouži-

Národní galerii projekt pod názvem Standardizace práce

ly jako podklad pro UNESCO k žádosti o poskytnutí příp.

se sbírkami v galeriích ČR a způsoby jejich měření. Také na

finanční pomoci pro postižené instituce. Této nabídky

této platformě by bylo vhodné činnost obou organizací

využilo Středočeské muzeum v Roztokách, Muzeum již-

zkoordinovat a řešit problematiku společně.

ního Plzeňska v Blovicích, Galerie hlavního města Prahy

Do 12. května 2013 byly zasílány připomínky k ná-

a Památník Terezín, n. k. p. Žádosti s vyčíslením škod byly

vrhu novely zákona o dobrovolnictví. Vláda však ná-

22. července 2013 předány Českému komitétu pro spo-

sledně návrh vyřadila ze svého legislativního programu.

lupráci s UNESCO, následně by mělo dojít k projednání

Česká rada dětí a mládeže ČR se proto rozhodla vypra-

celé záležitosti a možnosti finanční podpory na ústředí

covat vlastní paragrafované znění novely, k čemuž byla

UNESCO v Paříži.

vyzvána i skupinou senátorů. AMG poskytla Radě své

»» Statistika: Na základě jednání pracovní skupiny pro muzejní statistiku při AMG dne 13. května 2013, a také po

4

připomínky, resp. podklady s tezemi pro znění nového
zákona.

diskusi na setkání Exekutivy AMG s předsedy Krajských

Exekutiva AMG rovněž projednávala dopady novely

sekcí AMG dne 22. dubna 2013, byla prostřednictvím

Občanského zákoníku a zrušení zákona č. 83/1990 Sb.,

krajských sekcí jednotlivá muzea vyzvána k vyjádření

o sdružování občanů (obojí vejde v platnost k 1. lednu

připomínek k Metodickým vysvětlivkám ke statistickému

2014, pokud ovšem budou včas schváleny souvisejí-

výkazu V-Kult za rok 2012 a také k vyjasnění definice

cí legislativní normy) na právní statut a činnost AMG.
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Občanská sdružení jako právní forma přestanou existo-

gramy na podporu spolupráce muzeí a škol; výklad zá-

vat, naopak budou obnoveny dřívější spolky. Občanská

kona č. 198/2012. Setkání se z důvodů zásadních změn

sdružení – platí to i pro AMG – se musí do 31. prosince

ve Vládě ČR zatím neuskutečnilo. Z MŠMTV odešel i ná-

2016 transformovat, a rovněž změnit a nově registrovat

městek Jiří Nantl, s nímž byla AMG v kontaktu. Společné-

své stanovy, pokud budou ty dosavadní v rozporu s no-

ho setkání by se měla za MK ČR zúčastnit také náměst-

vými předpisy. Exekutiva zpracuje právní rozbor a návrh

kyně ministra kultury ČR PhDr. Anna Matoušková. AMG

změny statutu AMG a předloží jej na jednání Sněmu

obnoví aktivity v této oblasti po parlamentních volbách

AMG v roce 2015.

a ustavení nové vlády.

AMG byla vyzvána Odborem autorského práva MK

»» Partnerské organizace: V rámci slavnostního zahájení

ČR k zaslání informace k provádění Doporučení Komise

Festivalu muzejních nocí 18. května 2013 v Jindřichově

o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on

Hradci proběhlo jednání zástupců AMG a vedení Zväzu

line a o uchování digitálních záznamů (konkrétně se jedná

múzeí na Slovensku, při němž byl podepsán dodatek

o přispívání muzeí do databází informací o autorských

Dohody o vzájemné spolupráci AMG a ZMS, uzavřené

právech a jejich využívání). Systém ARROW, o který jde

24. října 2001. V dodatku byl rozpracován a doplněn

především, zatím nefunguje, pouze jako pilotní projekt

čl. 3, této dohody, na jehož základě je umožněn zaměst-

ve čtyřech zemích a jen pro knihovny. Muzea v ČR do

nancům členských institucí obou organizací volný vstup

něj zatím pouze nahlížejí, sama nepřispívají. Další zprá-

do členských institucí partnerské organizace, vždy však

va MK ČR se týkala implementace Směrnice EP a Rady

pouze jedné osoby po předložení průkazky. Na tomto

EU 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití

jednání a následně pak na Festivalu slovenských muzeí

osiřelých děl a plánovaného vytvoření veřejně přístupné

v Košicích, jehož se zúčastnil jako host předseda AMG

on-line databáze osiřelých děl při Úřadu pro harmoniza-

PhDr. Luděk Beneš, bylo dohodnuto, že se v průbě-

ci na vnitřním trhu. Do 30. června 2013 byly zaslány ze

hu konference Muzeum a změna IV / The Museum and

strany AMG připomínky a dotazy k této směrnici, resp.

Change IV uskuteční v Praze oficiální jednání mezi AMG,

k aktuální fázi jejího vývoje.

ČV ICOM a RG ČR na jedné straně a ZMS, SV ICOM a RG

»» Setkání muzejních pracovníků ve Zwickau: Setkání

SR na straně druhé s cílem připravit rozsáhlou dohodu

muzejníků z České republiky, Saska, Bavorska a Horního

o vzájemné spolupráci. Na košickém festivalu proběhlo

Rakouska se bude konat ve Zwickau ve dnech 10.–12. říj-

rovněž společné jednání předsedy AMG, vedení ZMS

na 2013, a to na téma Muzea a digitalizace. Podrobnosti

a vedení Asociace maďarských muzeí (sdružení pracov-

celé akce a podíl jednotlivých organizátorů byly do-

níků) a Asociace maďarských státních muzeí na téma

jednány na společném setkání dne 29. května 2013 na

možné vzájemné spolupráce. Předběžně byla dohodnu-

Sekretariátu AMG v Praze. Za českou stranu na setkání

ta možnost společné akce v roce 2014 – středoevropské

vystoupí předseda AMG PhDr. Luděk Beneš, a to v úvod-

konference na téma 100 let od vypuknutí 1. světové vál-

ním bloku s krátkou souhrnnou zprávou o stavu digita-

ky, jejímž hlavním organizátorem by byl Zväz múzeí na

lizace v českých muzeích, a dále s odbornými referáty

Slovensku.

Mgr. Zuzana Haraštová z Národního muzea, PhDr. Zuza-

V rámci výjezdního zasedání Exekutivy AMG v Bos-

na Strnadová z Muzea hlavního města Prahy a PhDr. Wal-

kovicích proběhlo 23. července 2013 jednání s vedením

ter Schorge z Národního technického muzea. Do člen-

ČV ICOM. Projednána byla další spolupráce při přípra-

ských muzeí AMG již byly elektronicky rozeslány veškeré

vě konference Muzeum a změna IV (zástupci ČV ICOM

materiály připravené saskou stranou včetně programu

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., a Mgr. Martina Lehmannová

setkání a přihlášky, existuje tedy nadále možnost zúčast-

jsou členy přípravného výboru), včetně setkání se slo-

nit se konference. Příští setkání v roce 2014 se bude ko-

venskými partnery. Dále bylo dohodnuto, že úvodní čís-

nat v hornorakouském městě Ried im Innenkreis, a to na

lo Věstníku AMG v roce 2014 bude věnováno 20. výročí

téma Městská a obecní muzea.

vzniku ČV ICOM, resp. rozdělení původního federálního

»» Setkání se zástupci MŠMT: Pro toto připravované se-

výboru na český a slovenský. V nejbližší době bude rov-

tkání bylo ve spolupráci Exekutivy AMG a předsedkyně

něž vydán nový společný propagační materiál AMG a ČV

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při

ICOM v podobě tzv. komplimentky. Nyní probíhá výběr

AMG Mgr. Hanou Němcovou připraveno pět hlavních té-

výtvarníka, který by materiál připravil.

mat: příprava Strategie vzdělávací politiky do roku 2020;

Dne 9. září 2013 proběhlo na Sekretariátu AMG jedná-

profese edukátora v katalogu MŠMTV a MK ČR; další

ní předsedy AMG a předsedy Svazu knihovníků a infor-

vzdělávání v oblasti muzejní pedagogiky; dotační pro-

mačních pracovníků ČR (SKIP) Mgr. Romana Giebische,

5
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Ph.D., za účasti výkonné ředitelky AMG. Byly projednány

průmyslů, což zvýhodňuje velké subjekty zejména na

možnosti další spolupráce obou organizací, včetně ko-

poli designu a zužuje prostor pro paměťové instituce

ordinace stanovisek k legislativním normám. Předseda

včetně muzeí. AMG, konkrétně výkonná ředitelka Anna

SKIP přišel rovněž s návrhem, aby Týden knihoven v roce

Komárková, BBus (Hons), následně zpracovala pro Insti-

2014 byl věnován muzejním a galerijním knihovnám.

tut umění – Divadelní ústav materiál – Stanovisko AMG:

Společný seminář AMG a Archivní správy Ministerstva vnitra ČR na téma uplatňování archivní legislativy

Definování priorit oboru muzejnictví, které by měly být
podporovány v rámci strukturálních fondů EU.

v muzejní praxi, který se měl konat nejprve 18. června

»» Projekt Musea Kampa: Na zasedání Exekutivy AMG

2013 a poté v průběhu září, zatím bohužel neproběhne.

dne 6. května 2013 byl ředitelem Musea Kampa Jiřím

AS MV ČR je vstřícná k jednání, ale k vlastnímu obsahu

Lammelem a zástupcem zhotovitelské firmy Tapmates

semináře a jeho zajištění se zatím staví spíše rezervova-

představen projekt aplikace pro mobilní telefony, pod-

ně mj. kvůli personálním změnám, které právě probíhají

porovaný Nadací Vodafone ČR. Podrobnější informace

na MV ČR. Mgr. Jitka Rychlíková koordinuje (znovu)usta-

senátorům přinesl dr. Dostál: Jedná se o „superaplikaci“

vení pracovní skupiny při AMG pro digitalizaci. Exekutiva

s názvem Museums CZ, která je na internetových mar-

vyzývá členy AMG, aby v případě zájmu o tuto proble-

ketech volně ke stažení do chytrých telefonů a funguje

matiku Mgr. Rychlíkovou kontaktovali.

jako rozcestník k jednotlivým muzeím a galeriím v ČR.

Ze strany Asociace krajů ČR doposud nebyl doručen

Superaplikce poskytuje o institucích základní informace

návrh termínů společného jednání představitelů Komi-

a odkazuje na jednotlivé „muzejní“ aplikace, přibližující

se Rady AK ČR pro kulturu a památkovou péči a vedení

sbírky dané instituce, pokud je tato aplikace vytvoře-

AMG, o které AMG požádala již na jaře 2013; stejný výsle-

na. Museum Kampa vyjádřilo přání, aby k superaplikaci

dek má zatím žádost o schůzku se Svazem měst a obcí ČR.

Museums CZ AMG převzala výhradní licenci. Každoroční

Dne 8. října 2013 proběhne v Národním archivu v Pra-

náklady ze strany AMG byly v zaslané nabídce vyčísleny

ze na Chodovci jednodenní seminář Českého komitétu

na 4 200 Kč ročně. V budoucnu by pak mohla být k dis-

Modrého štítu na téma Prevence rizik a náprava škod

pozici i možnost klonování aplikace na míru jednotlivým

způsobených haváriemi nebo živelními pohromami II. Na-

muzeím za minimálních nákladů (cca 6 tis. Kč). Senát

váže tak na jednání, které se konalo po katastrofálních

exekutivě uložil, aby začala pracovat na smlouvě o spo-

povodních, v roce 2003. Anna Komárková krátce infor-

lupráci s Museem Kampa, ošetřující závazky všech zú-

movala o programu a vyzvala všechny přítomné k účasti.

častněných stran a také personální zabezpečení provozu

»» Škola muzejní propedeutiky: Do XII. ročníku ŠMP je

aplikace a její pravidelnou aktualizaci.

přihlášeno celkem 68 účastníků, všichni do základního

»» NEMO: Výroční zasedání NEMO v roce 2015 by se mělo

kurzu. O nástavbový kurz letos projevilo zájem méně

uskutečnit v Plzni v rámci projektu Plzeň – Evropské hlav-

studentů, proto se v nastávajícím školním roce neusku-

ní město kultury 2015. AMG bude Radě projektu tlumo-

teční. Výuka začíná ve dvou třídách základního kurzu

čit požadavky NEMO na organizační zajištění a finanční

9. a 16. října 2013.

zabezpečení. Kontaktní osobou mezi AMG a NEMO je

»» Setkání s představiteli státních muzeí: Setkání se

dr. Dostál, mezi AMG a výborem projektu Mgr. Markéta

uskuteční 19. září 2013 v prostorách Národního tech-

Formanová. Vzhledem k termínu výroční konference

nického muzea v Praze. Exekutiva AMG má v úmyslu

NEMO se nabízí možnost realizovat na stejném místě,

navrhnout, resp. obnovit návrh na ustavení kolegia

tedy v Plzni, a v blízkém termínu, také Sněm AMG, což

státních muzeí v rámci AMG, v němž by bylo možné

by nejen namohlo propagaci AMG na mezinárodní úrov-

lépe koordinovat zájmy a požadavky této skupiny členů

ni, ale také výrazně zjednodušilo organizační zajištění

AMG. Dalším tématem jednání by měl být dopad zákona

obou akcí. AMG by se mohla zapojit také do výběru té-

č. 428/2012, o navrácení církevního majetku, na činnost

matu pro konferenci NEMO – předběžně bylo na jednání

státních muzeí.

exekutivy dohodnuto téma sociální inkluze v muzeích

»» Kreativní odvětví: Dne 26. června 2013 se v Nostickém

a zapojování specifických skupin návštěvníků. Letošní

paláci v Praze uskutečnil seminář na téma Budoucnost

výroční zasedání NEMO se uskuteční ve dnech 1.–3. října

kulturních a kreativních odvětví v ČR, jehož se za AMG zú-

2013 v Bukurešti. Dr. Dostál dále senátu tlumočil výzvu

častnili Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., a PhDr. Zita Suchánko-

NEMO k zasílání fotografií z muzeí, určených na webo-

vá. Nejdůležitějším poznatkem získaným na semináři je,

vé stránky organizace. Fotografie je možno posílat na

že grantové programy v následujícím období budou za-

e-mail: dostal@rect.muni.cz. Další iniciativa NEMO se

měřeny na podporu živé kultury, zejména tzv. kreativních

týká výměny specialistů mezi evropskými a asijskými
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zeměmi, v případě zájmu zašle dr. Dostál další infor-

na to, že by bylo vhodné zpracovat analýzu právního pro-

mace. V Belgii dále probíhá projekt mapující příklady

středí v oblasti kulturního dědictví u našich bezprostřed-

dobré praxe v oblasti zapojení mladých lidí a studentů

ních sousedů, jako inspiraci k řešení problémů kompatibi-

do etnografické práce, ke kterému je rovněž možno při-

lity jednotlivých zákonů a vyhlášek. PhDr. František Šebek

spět. NEMO v blízké době zveřejní plán činnosti na roky

reagoval, že na MK ČR byla podobná analýza zpracována

2013–2015, který bude následně k dispozici i v češtině

Danielou Maršálkovou (cca k roku 2000). Podle zpráv dr. Ba-

na webu AMG. Poslední upozornění se týkalo nového re-

bíka však o takto rozsáhlém materiálu na OMG nevědí. Na-

gulativu EU č. 185/2010 pro leteckou přepravu, který by

konec dr. Kuchyňka zmínil, že na MK ČR došlo k personální

mohl mít za následek zvýšení cen leteckého přepravo-

obměně, ředitelem Odboru ochrany movitého kulturního

vání sbírkových předmětů v rámci výpůjček. Dr. Dostál

dědictví, muzeí a galerií (OMG) se stal Mgr. Pavel Hlubuček,

požádal Úřad pro civilní letectví o vyjádření k možným

PhDr. Magda Junková je vedoucí Oddělení muzeí a galerií.

dopadům, zatím bez odpovědi.

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., pohovořil o mezinárodní konferenci Muzeum a změna IV. Dne 25. května, 26. července

Následujícím bodem programu byl Plán činnosti AMG

a 9. září 2013 proběhla jednání přípravného výboru konfe-

na rok 2014. PhDr. Jana Hutníková zmínila některá důleži-

rence, na nichž byl postupně sestaven program, rozdělený

tá data – slavnostní vyhlášení Národní soutěže muzeí Glo-

do úvodní části a následných pěti tematických bloků, vy-

ria musaealis 2014 dne 15. května 2014, Národní zahájení

bráni jednotliví referenti a účastníci diskuse a dohodnuty

Festivalu muzejních nocí 16. května 2014, konání Pražské

i další okolnosti a podmínky akce. Úvodní příspěvky k jed-

muzejní noci 14. června 2014. V listopadu příštího roku

notlivým tematickým blokům přednesou: Léontine Meijer-

proběhne VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma

-van Mensch, Eva Fägerborg, John H. Falk, Andreja Rihter,

českého muzejnictví, s pracovním názvem Muzeum a pro-

Martin R. Schärer. Doposud není pevně určeno místo ko-

měny společnosti; exekutiva vyzývá členy AMG již nyní

nání konference vzhledem ke skutečnosti, že v podzimních

k účasti na přípravě tématu. První říjnový týden v roce

měsících bude v Nové budově Národního muzea pravdě-

2014 bude Týdnem knihoven. Nejdůležitějším bodem Plánu

podobně probíhat rekonstrukce. Do 30. září 2013 bude zná-

činnosti jsou v současné době projekty Komisí AMG; někte-

mo, zda bude rekonstrukce do termínu zahájení konferen-

ré komise – jmenovitě pro dějiny umění, muzejních histori-

ce, tj. do 12. listopadu 2013, ukončena, popř. odložena na

ků, pro lidové stavitelství, pro militaria, pro práci s veřejností

pozdější dobu. Dle toho bude vybráno definitivní místo ko-

a muzejní pedagogiku – stále nedodaly podklady k žádosti

nání, v úvahu přichází dále České muzeum hudby. Možnost

o příspěvek na činnost komise v roce 2014, přestože termín

přihlásit se na konferenci v rámci II. cirkuláře trvá do 30. září

odevzdání projektu byl 6. září 2013. Termín byl prodloužen

2013. Konferenci udělilo záštitu Ministerstvo kultury ČR.

do pátku 20. září 2013; další prodloužení již není možné,

Senát dále vyslechl zprávu o Národní soutěži muzeí

neboť podklady tvoří součást žádosti o dotaci Ministerstva

Gloria musaealis. Ve čtvrtek 16. května 2013 proběhlo

kultury ČR, kterou AMG odevzdává v říjnu 2013.

v Národním muzeu – Českém muzeu hudby slavnostní vy-

Dalším tématem jednání Senátu AMG byla muzejní

hlášení výsledků XI. ročníku soutěže. Díky pečlivé přípravě

legislativa. PhDr. Zdeněk Kuchyňka připomenul, že 1. čer-

proběhlo vše dle plánu a bez problémů, podařilo se dodr-

vence 2013 začala platit novela vyhlášky č. 275/2000 Sb.,

žet také časový harmonogram akce. Ceremoniálu se zúčast-

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

nila ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková, která pronesla

muzejní povahy. Vyhláška mj. ukládá, že muzea (zřizovaná

úvodní slovo a předala Ceny Gloria musaealis (1. místa) ve

státem a samosprávnými celky) musí do jednoho roku do-

všech kategoriích. Za dlouholeté působení v soutěžní komi-

plnit zápis svých sbírek v CES 25 či 50 fotografiemi, v závis-

si bylo v rámci slavnostního ceremoniálu poděkováno její

losti na počtu sbírkových předmětů. Metodický pokyn MK

odcházející člence PhDr. Haně Dvořákové. V porotě ji nahra-

ČR k novele vyhlášky by měl být vydán na podzim tohoto

dila Ing. Milena Burdychová, emeritní ředitelka Regionální-

roku, prozatím je na webu AMG zveřejněn komentář k no-

ho muzea v Chrudimi. Za náhradní členy komise byli jme-

vele. Dr. Kuchyňka dále vyzval přítomné k zasílání námětů

nováni Mgr. Martina Lehmannová z Muzea hlavního města

a připomínek k připravované novele muzejního zákona

Prahy (zároveň členka předsednictva ČV ICOM) a PhDr. Jan

(viz výše). Jako podklad k přípravě námětů byl senátorům

Novotný z Národního technického muzea.

rozeslán dokument Právní a legislativní prostředí, v němž se

Ve dnech 1. července – 20. srpna 2013 proběhla v pří-

realizuje péče o movité kulturní dědictví. Analýza účinnosti vy-

zemním sále Národní knihovny v Klementinu výstava

braných právních norem. Termín dodání připomínek na Se-

„Muzejní publikace roku aneb Jak šel čas v Národní sou-

kretariát AMG je 30. září 2013. PhDr. Michal Babík poukázal

těži muzeí Gloria Musaealis“. Díky kvalitní spolupráci obou
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institucí měla výstava rozsáhlou propagaci a ohlas v mé-

radní pro kulturu Ing. Ladislav Kryštof a vedoucí odboru

diích a setkala se s velkým zájmem obecenstva. Obdob-

kultury a památkové péče Mgr. Pavel Macura, zatímco AMG

ná výstava by měla být otevřena v Národním technickém

reprezentovaly I. místopředsedkyně Mgr. Irena Chovančíko-

muzeu, v expozičním sále věnovaném polygrafii s tím, že

vá a výkonná ředitelka Anna Komárková, BBus (Hons). Dru-

bude rozdělena na dvě části a patrně spojena s výstavou

hé setkání se konalo 10. září 2013 na Sekretariátu AMG za

„Nejkrásnější kniha roku“.

účasti Mgr. Macury a pracovnice OKPP Marcely Pazderové

Dvanáctý ročník soutěže odstartoval 1. ledna 2013. Na

za zlínskou stranu, a dr. Beneše a Anny Komárkové za AMG.

základě dvojího jednání s ředitelem Obecního domu v Pra-

Výsledkem jednání je definitivní dohoda o termínu a místě

ze Mgr. Vlastimilem Ježkem bylo dohodnuto, že slavnostní

konání akce a také rozdělení úkolů včetně finančního za-

vyhlášení výsledků XII. ročníku se bude konat ve Sladkov-

jištění mezi jednotlivé organizátory, přičemž na organizaci

ského sále Obecního domu, a to ve čtvrtek 15. května 2014.

za Zlínský kraj se bude výrazně podílet organizace 14/15

V přilehlém salónku proběhne také následný raut a spo-

Baťův institut. Uvedené body budou včleněny do smlouvy

lečenské setkání hostů. V Obecním domě byly předběžně

o spolupráci mezi AMG, Zlínským krajem a magistrátem

blokovány vhodné prostory pro vyhlášení Cen Gloria musa-

města Zlína.

ealis až do roku 2016.

PhDr. František Šebek dále referoval o oblasti muzejní

Do právě probíhajícího ročníku soutěže se k datu zase-

statistiky. Zmínil nesrovnalosti, které vznikly v Benchmar-

dání senátu přihlásilo 17 projektů, z toho 12 výstav a 5 pu-

kingu cca u deseti institucí zejména v ekonomických ukaza-

blikací. Soutěžní a Jednací řád pro příští XIII. ročník soutěže

telích, kde se údaje za jednotlivé roky velmi liší. Ze srovnání

Gloria musaealis 2014 by měl platit beze změn.

údajů z dotazníků V-kult a výročních zpráv zjistil, že u ně-

V pondělí 16. září 2013 proběhlo jednání předsedy

kterých institucí si zde uvedené ekonomické údaje neod-

AMG PhDr. Luďka Beneše a výkonné ředitelky AMG Anny

povídají, a bude zřejmě nutné do komentáře k dotazníku

Komárkové, BBus (Hons), s ředitelem ČT Art Tomášem Mo-

napříště podrobněji rozpracovat právě ekonomické uka-

tlem, o propagaci Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

zatele. Pracovní skupina pro muzejní statistiku při AMG se

a činnosti AMG i jednotlivých muzeí vůbec. Výsledek zatím

bude v následujícím období zabývat návrhem standardů

bohužel nepřinesl nic konkrétního.

pro výroční zprávy, které je třeba sladit s požadavky jednot-

Národní zahájení IX. ročníku Festivalu muzejních nocí
proběhlo v pátek 17. května 2013 v Muzeu Jindřichohra-

livých krajů, které v tomto ohledu kladou na své příspěvkové organizace.

decka. AMG zde reprezentovali II. místopředseda dr. Dostál,

Otázku přesunu agendy muzejní statistiky z NIPOS

který rovněž pronesl úvodní slovo, a předsedkyně Revizní

na Český statistický úřad na základě Usnesení vlády

komise AMG PhDr. Zita Suchánková spolu s pracovnicemi

č. 399/2012, týkající se přípravy úsporných opatření v ob-

Sekretariátu AMG v čele s výkonnou ředitelkou AMG. Akce

lasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě,

se zúčastnila i řada vzácných hostů, mj. předseda Senátu

se zřejmě podařilo vyřešit. NIPOS si agendu podrží a ČSÚ

Parlamentu ČR Milan Štěch, hejtman Jihočeského kraje Jiří

bude dozorčím orgánem.

Zimola, starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka a náměstkyně ministryně kultury PhDr. Anna Matoušková.

Posledním bodem zasedání Senátu AMG před diskusí
byly změny členské základny AMG. Anna Komárková in-

Kvůli povodním byl v původně plánovaném termínu

formovala senát o ukončení řádného členství ze strany Mu-

8. června 2013 zrušen X. ročník Pražské muzejní noci. Po do-

zea hrnčířství v Kostelci nad Černými lesy a individuálního

hodě organizátorů byla akce přesunuta na sobotu 14. září

členství ze strany PhDr. Aleny Vondruškové.

2013. Pražská muzejní noc proběhla úspěšně, zaznamena-

Senát odhlasoval přijetí občanského sdružení Lidové

la však o něco menší návštěvnost. AMG zaslala na pražský

stavby, Muzea fotografie a moderních obrazových médií,

magistrát žádost o poskytnutí grantu na příští ročník, z for-

o. p. s., Muzea železné opony Valtice a Západočeské galerie

málních důvodů však žádost nebyla přijata. Náhradou byla

v Plzni za řádné členy AMG. Nebyla přijata Expozice času

nabídnuta možnost ucházet se za obdobných podmínek

Šternberk.

o partnerství Hl. města Prahy, k čemuž je žádost nutno podat do 30. listopadu 2013.

Senát dále přijal Michaelu Buriánkovou, BBus (Hons),
PhDr. Helenu Petruskovou a PhDr. Marii Maderovou za indi-

Zároveň již byly zahájeny přípravy na slavnostní zahájení

viduální členky AMG. Mgr. Dana Modráčková a Mgr. Jiří Zik-

X. ročníku FMN, které proběhne v pátek 16. května 2014 ve

mund byli navrženi a přijati za čestné členy AMG. Přihlášky

Zlíně, v nedávno otevřeném kulturním a vzdělávacím cen-

k individuálnímu členství PhDr. Marie Bartošové, Jana Cho-

tru 14/15 Baťův institut. Proběhlo dvojí jednání: 12. června

dory, PhDr. Marie Koubové, Bc. Kateřiny Kučerové, MgA. Ve-

2013 na Krajském úřadě ve Zlíně, za Zlínský kraj se zúčastnili

roniky Márové a Bc. Kláry Sládkové byly odloženy.
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Závěrem zasedání měli členové Senátu AMG možnost
otevřít další témata. PhDr. Zdeněk Kuchyňka informoval

Usnesení Senátu AMG dne 18. září 2012

senát o záměru ustavit pracovní skupinu pro legislativu

Senát bere na vědomí:

a vyzval přítomné, aby se sami hlásili či nominovali vhodné

1. Zprávu o činnosti Exekutivy AMG v období od posledního zasedání Senátu AMG
2. Informaci o přípravě plánu činnosti a rozpočtu AMG na
rok 2014
3. Informaci o vývoji oborové legislativy
4. Informaci o přípravě mezinárodní konference Muzeum
a změna IV
5. Zprávu o XII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis 2013
6. Informaci o stavu muzejní statistiky
7. Informaci o ukončení řádného členství v AMG Muzea hrnčířství v Kostelci nad Černými lesy a o ukončení individuálního členství v AMG PhDr. Aleny Vondruškové

kandidáty. PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., referovala
o proběhnuvším semináři muzejních knihovníků v Ústí nad
Labem. PhDr. Jan Dolák, Ph.D., pozval na zasedání Muzeologické komise AMG v nultý den konference Muzeum a změna IV., dne 11. listopadu v odpoledních hodinách, v jehož
rámci proběhne také diskusní fórum. MgA. Jiří Jedlička, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, informoval, že v kraji
Vysočina nedojde ke sloučení muzeí a galerií. PhDr. Jana
Hutníková poukázala na Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy,
jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2013/2014 (č. j. MSMT-5838/2013-200), kde
je v bodě 14.3. shrnut Význam muzeí, galerií a památníků pro
školy a pro celoživotní vzdělávání. Materiál je na webu MŠMT
ke stažení. Dr. Šebek vyzval přítomné senátory, aby se mu
ozvali s případnými tipy na objekty v ČR podobné slezským
tzv. muzeím domova, která kombinují funkci muzea s ukázkami tradiční gastronomie, případně poskytují ubytování.
Na závěr Anna Komárková informovala o propagačních materiálech označujících členství v AMG, k vytištění
i k umístění na webové stránky, které budou rozeslány do
členských institucí. Členové AMG zároveň mohou požádat
Sekretariát AMG o upravení materiálu pro svou potřebu.
Jednání Senátu AMG bylo v odpoledních hodinách zakončeno přijetím Usnesení.
Zapsaly: Jana Jebavá, Anna Komárková

Senát schvaluje:
1. Mandátovou komisi ve složení: Václav Houfek, Štěpánka Běhalová, Jana Slezáková
2. Návrhovou komisi ve složení: Blanka Rašticová, Pavel
Ciprian, Jan Dolák
3. Přijetí za řádného člena AMG: Lidové stavby, o. s., Muzeum železné opony Valtice, Muzeum fotografie a moderních médií, o. p. s., Západočeská galerie v Plzni
4. Nepřijetí za řádného člena AMG: Expozice času Šternberk
5. Přijetí za individuálního člena AMG: PhDr. Marie Maderová, PhDr. Helena Petrusková, Michaela Buriánková
6. Udělení čestného členství Mgr. Daně Modráčkové
a Mgr. Jiřímu Zikmundovi

Senát ukládá Exekutivě:
1. Realizovat veškeré potřebné kroky k převzetí licence
aplikace Museums CZ pro mobilní telefony od Musea
Kampa;
2. Ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR a Knihovnickou komisí AMG zahájit přípravy
na Týden knihoven 2014 věnovaný muzejním a galerijním
knihovnám.
Blanka Rašticová

zprávy, aktuality, informace
Cena Evropského muzea roku 2013

ministr životního prostředí, přírody a kultury Joke Schauvliege a viceguvernér provincie Limburg Igor Philtjens.

Výroční zasedání Evropského muzejního fóra a vyhod-

Hlavní cenu, Cenu Evropského muzea roku 2013, získalo

nocení soutěže o cenu Evropského muzea roku (EMYA)

Riverside Museum, skotské Muzeum dopravy a cestování

2013 se letos konalo 15.–18. května v Belgii. Konferenci

z Glasgow, u něhož se komise posuzovatelů shodla, že plní

a slavnostní ceremonii uspořádalo Gallo Romeins Museum

služby veřejnosti na nejvyšší úrovni. Cena Kennethe Hud-

v Tongeren, které tuto cenu získalo v roce 2011. Letošního

sona byla udělena Muzeu městské komunity Batalha

zasedání se účastnilo přes 150 zástupců muzeí z celé Evropy.

v Portugalsku. Péče, jakou toto muzeum věnuje slepcům

Do soutěže roku 2013 se přihlásilo 40 muzeí z 21 ev-

a lidem se špatným zrakem, je příkladná a klade úplně nová

ropských zemí, z nichž bylo do užšího výběru zařazeno 29

měřítka v úvahách o tom, k čemu jsou muzea určena. Si-

uchazečů. Jury posuzovala jejich kvality v duchu zásady

lettovu cenu pro dobrovolníky obdrželo MAS Museum

Kennethe Hudsona, zakladatele Evropského muzejního

aan de Stroom z belgických Antwerp, které zaujalo jury

fóra, tj. „do jaké míry muzeum uspokojuje potřeby a přání

způsobem, jak nově a rozmanitě dokáže zapojit veřejnost

svých návštěvníků“. Hlavní ceny předal vítězům vlámský

a místní společnost do prezentace města.
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Zvláštní ocenění získaly čtyři instituce: Gobustanské

spolupráce s Národním muzeem bude pro veřejnost atrak-

národní historické a umělecké muzeum v okrese Gara-

tivní, za druhé, že rodinná fotografická alba děděná z ge-

dakh v Azerbejdžánu, které probudilo veřejný zájem a pro-

nerace na generaci budou obsahovat i fotografie z námi

hloubilo znalosti prehistorického umění ze své oblasti nejen

sledovaného období. Před spuštěním projektu panovaly

na regionální, ale i národní a mezinárodní úrovni. Muzeum

u některých kolegů obavy z toho, že fotografie z tohoto ob-

umění v rižské burze – budova burzy v Rize byla pozoru-

dobí nemusí být zachovány, nebo že povědomí o zobraze-

hodným způsobem renovována a proměněna v muzeum.

ných osobách již může být ztraceno. Velký zájem veřejnosti

Pro veřejnost se tak otevřely prostory s úžasnou atmosfé-

nás však již v prvních dnech přesvědčil, že tyto obavy byly

rou, které dříve sloužily jen špičkám finančního světa. Ná-

liché.

rodní námořní muzeum, Amsterdam – muzeum je nejen

Pro sběr fotografií jsme vytvořili kontaktní formulář,

význačným objektem města, ale dokázalo přilákat návštěv-

který byl umístěn na webové stránky výstavního cyklu Mo-

níky každého věku a přiblížit jim mořský svět. Muzeum San

narchie a na portál eSbírky.cz. Klíčovým prvkem formuláře

Telma, San Telmo, Španělsko – bylo odměněno za podporu

byl samozřejmě nahrávaný obrázek a jeho popis. Při popisu

občanských postojů a respekt k lidským právům, spojujícím

se měla veřejnost zaměřit na osud člověka zobrazeného na

různé kultury a překračujícím sociální a politické hranice

fotografii a na vysvětlení rodinných vztahů. Pro ty, kteří měli

pro budoucnost.

ztížený přístup k internetu, byl realizován tzv. sběrový den.
Jana Součková

Druhou lednovou sobotu do Nové budovy Národního muzea zavítalo více než 80 osob, které přinesly své rodinné fotografie, případně celá rodinná alba. Pracovníci Národního
muzea pak cca 100 fotografií naskenovali a zapsali příběhy
do formuláře. V následujících měsících se na kontaktní osoby obracelo měsíčně několik zájemců s žádostmi o osobní
schůzky, během nichž byly přímo skenovány a do databáze

Pohled na Riverside Museum v Glasgow

Aktivní přístup veřejnosti

při tvorbě sbírky a výstavy Člověk ve fotografii

webové aplikace eSbírky.cz nahrávány fotografie a informace o nich. Některé fotografie byly organizátorům zaslány i poštou. Kuriozitou se stal snímek zaslaný z Německa.
Jednalo se o fotografickou pohlednici, na níž je zobrazen
voják píšící z první světové války domů do Prahy. Celkem se

Národní muzeum realizovalo v sezóně 2012/2013 výsta-

v průběhu projektu podařilo nashromáždit více než 800 fo-

vu „Člověk ve fotografii“, která v období 13. prosince 2012 až

tografií spojených často s jedinečnými příběhy. Fotografie

29. září 2013 prezentovala návštěvníkům Nové budovy Ná-

jsou zveřejněny na portálu eSbírky.cz v sekci Virtuální výsta-

rodního muzea počátky fotografie na našem území. Zamě-

vy pod názvem Moje monarchie.

řila se na období 1848 až 1918 a prostřednictvím fotogra-

Hlavním lákadlem celého projektu byla rodinná historie,

fických záběrů ukázala každodennost v různých podobách

možnost uchovat ji v Národním muzeu a zaslat ji přímo do

a situacích. Prezentovány byly fotografie z oblasti kultury,

výstavy. Od momentu přípravy celého ideového konceptu

sportu, cestování a rodinných slavností. Při příležitosti této

hrál roli také marketingový aspekt celé akce. Mediální zá-

výstavy Národní muzeum vyzvalo k aktivnímu zapojení ši-

jem o projekt byl velký. Motivační video Národního muzea

rokou veřejnost v rámci projektu Moje monarchie. Tzv. par-

vyzývající veřejnost k zapojení do projektu (ke zhlédnutí na

ticipační projekty jsou jedním z aktuálních trendů v oblasti

portálu http://www.muzeum3000.cz) bylo dokonce částeč-

muzejní prezentace a komunikace s veřejností, vyjadřují

ně využito i v Událostech České televize. Akci svými repor-

nový kvalitativní vztah s návštěvníky. Moje monarchie měla

tážemi podpořil také Český rozhlas. Celý projekt měl také

za cíl mimo jiné otestovat potenciál těchto projektů v tu-

za cíl zvýšení návštěvnosti výstavy - možnost ukázat vnou-

zemském prostředí.

čatům své předky přímo na výstavě je bezpochyby velkým

Vyzvali jsme veřejnost k prozkoumání rodinných alb

lákadlem. Řada reakcí v návštěvních knihách i prostřednic-

a zaslání fotografií předků z let 1850–1918. Vzhledem

tvím e-mailu svědčí o tom, že důvodem k návštěvě výstav

k tomu, že získané fotografie byly prostřednictvím webo-

v Nové budově Národního muzea byly právě ony zaslané

vé aplikace a obrazovky promítány přímo do výstavy, kde

fotografie.

se staly nedílným prvkem celého výstavního pojetí, moh-

Po celou dobu konání projektu byla průběžně monito-

li se tak zájemci stát spoluautory výstavy. Vycházeli jsme

rována zpětná vazba. Zajímalo nás, proč se veřejnost do

ze dvou základních předpokladů. Za prvé, že tato forma

projektu zapojila, zda byly naše předpoklady o motivaci
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k zapojení se správné. Projekt zaujal veřejnost bez ohledu
na věk. Mladí při této příležitosti zapátrali po svých kořenech a zjistili od prarodičů informace o předcích. Senioři,

Kolínské muzeum místem
nevšedních zážitků

často zklamaní tím, že jejich po léta schraňovaná fotogra-

Regionální muzeum v Kolíně se již druhým rokem zařa-

fická alba jejich děti a vnuky nezajímají, využili možnosti

dilo mezi organizátory prázdninových akcí a nabídlo dětem

„uchovat“ rodinnou historii v Národním muzeu a vyprávět

nevšední výlet do naší minulosti. Muzejní příměstský tábor,

rodinné příběhy.

jenž probíhal ve dvou po sobě následujících týdnech, nabí-

Projekt bezpochyby přispěl k pozitivnímu vnímání mu-

dl malým zájemcům o historii smysluplný program zamě-

zeí a k pochopení jejich činnosti, k přiblížení historie široké

řený na poznávání nejstaršího období lidských dějin – pra-

veřejnosti, k medializaci aktivit Národního muzea i zvýšení

věku. Vzdělávací projekt s názvem „Po stopách pravěkého

návštěvnosti. Vytvořen byl nahrávací formulář umožňující

lovce“ si nekladl za cíl naučit děti vyjmenovávat jednotlivá

realizaci sběrových kampaní také partnerským institucím

pravěká období, kultury či přesné datace, chtěl především

projektu eSbírky.cz. Projekt realizovalo Historické muzeum

ukázat, že dějepis se dá učit i zábavnou formou a může být

Národního muzea a Centrum pro prezentaci kulturního dě-

nanejvýš zajímavý.

dictví ve spolupráci s Europeanou.

Při tvorbě koncepce tábora jsem se zaměřila na netra-

Za pomoci vytvořeného nahrávacího formuláře a na zá-

diční didaktické metody, způsob prezentace ve srozumitel-

kladě uvedených zkušeností připravují Historické muzeum

né rovině a přitažlivé zpracování. Důležité bylo prokládat

Národního muzea, Centrum pro prezentaci kulturního dě-

vzdělávací bloky interaktivní činností, volit vhodné pomůc-

dictví a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR na letošní podzim

ky, tematické činnosti a hry, které všestranným způsobem

sběrovou akci k roku 1989. Půjde o rozsáhlejší a komplex-

přispějí k rozvíjení dětských schopností a znalostí. Podstat-

nější kampaň, která se uskuteční na několika místech České

né bylo zapojení co nejvíce smyslů, vlastní obrazotvornosti

republiky současně. V jejím rámci bude zároveň vytvořena

a získávání emocionální zkušenosti. Takovýto prožitek vede

zpětná vazba na vzdělávací instituce (základní a střední

k lepšímu pochopení informace, nahlédnutí do problému

školy). Výsledkem akce nemá být jen snaha dokumentovat

z rozumové i emocionální stránky.

události roku 1989 na základě hmotných dokladů, ale také

Celý projekt jsem koncipovala na metodě prožitkového

zachytit vzpomínky, malé a velké příběhy, vytvořit mezige-

učení. V praktických blocích pracovaly děti se sbírkovými

nerační výpověď a podpořit komunikaci mezi pamětníky

předměty či jejich replikami, zkoušely si výrobní postupy

a mladou generací. Smyslem je reagovat jako moderní pa-

a pracovní činnosti našich dávných předků, pracovaly s tex-

měťová instituce na proměňující se společenskou úlohu při

ty, obrázky či filmem, do programu jsem zařadila i dramatic-

správě kulturního dědictví, uchovávání digitálního obsahu

ké prvky a pantomimu. Teoretické části se staly prostorem

a informací a tvorbě kolektivní paměti. Akce je pod hlavič-

pro diskusi aktivující kritické myšlení malých muzejníků,

kou Europeany zapojena do širšího mezinárodního kontex-

jejich vyjadřovací a komunikační schopnosti, podstatný byl

tu reflektujícího události konce osmdesátých let v Evropě.

i dostatečný prostor pro formování vlastních postojů a názorů, uvažování nad souvislostmi a hledání vlastních řešení.

Ivana Havlíková, Pavel Douša

Dopoledne prvního táborového dne strávily děti v kolínském Dvořákově muzeu pravěku, kde se seznámily se
základními fakty o vývoji člověka a jeho životě v dávné minulosti a na časové přímce si vyzkoušely orientaci v čase.
Pomocí pantomimické hry se rozdělily do čtyř pravěkých
tlup, ve kterých pak pracovaly v prostorách muzejní expozice. Odpoledne se děti přemístily do nedalekých Dobšic,
kde navštívily Muzeum Keltů. Vyslechly si zajímavý výklad
o jejich životě, vyzkoušely mletí zrní na zrnotěrce či ručním
rotačním mlýnku a zhlédly krátký dokument o keltských řemeslech. Největší zájem ale vyvolala prohlídka dobšického
Archeoskanzenu a možnost vyzkoušet si keltské oblečení,
vyrobit si keltský amulet či šperk.
V úterý zavítali muzejní táborníci do Centra experimentální archeologie Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou.

Bruslení na rybníce v jižních Čechách. Zdroj: Národní muzeum

Děti se dozvěděly informace o činnosti a práci archeologů,
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zařazovaly předměty podle stáří do stratigrafických vrstev,

podmínkám dnešního světa. Ve druhé části pátečního pro-

vyzkoušely si, jak nesnadná byla práce v dávných dobách –

gramu si děti samy připravily krátkou dramatickou scénku

mlely obilí na rotačním mlýnku a v chlebové peci si z něho

o životě v pravěku, kterou předvedly svým rodičům a dalším

upekly placky, zkoušely lámání a mykání lnu a tkaní na ver-

příbuzným. Pozoruhodný byl jejich zápal a zaujetí pro hru,

tikálním stavu, vzaly do ruky pěstní klín či vyzkoušely ostří

nejvíc překvapily promyšlenými detaily jako např. mákem

pazourkových úštěpů. Poznaly, jak těžké bylo pokácet stro-

v zubech, rozcuchanými vlasy, zašpiněním tváří, bosýma

mek kamennou sekerou, nažnout obilí pravěkým pazour-

nohama, řešením plápolajícího ohně, či pomůckami, jako

kovým srpem nebo rozdělat obyčejný oheň.

bylo pečené kuřecí stehno, syrové maso či šunka. Předání
titulu Pravěký lovec a sladká tečka na závěr pak ukončily celotýdenní putování po stopách pravěkého lovce.
Zážitky z muzejního tábora jsou ještě čerstvé a děti už
se mohou těšit na další zajímavé akce. Nová koncepce Regionálního muzea v Kolíně zahrnuje doprovodné programy
ke stálým expozicím a ke krátkodobým výstavám, dále pak
samostatné interaktivní výstavy pro děti i programy a dílny
pro veřejnost. Při Kolínském muzeu pracuje Klub mladých
muzejníků, který si klade za cíl otevřít muzeum mladým
návštěvníkům, přiblížit jim zábavnou formou regionální
i obecnou historii a představit jim muzeum jako místo, kam
se budou rádi vracet.
Ilona Boháčková

Třetí den se dětem věnovala antropoložka Marcela Víšková, která jim názorně předvedla, co všechno lze zjistit
z nálezů kosterních pozůstatků. Malí táborníci si pak sami
vyzkoušeli, jak se odkrývá improvizovaný hrob, snažili se
identifikovat nalezené kosti podle rozloženého lidského
skeletu a naučili se, podle jakých znaků se rozlišuje kostra
muže a ženy. Po obědě pracovali táborníci s filmem Osada
havranů, který zavedl děti do doby pravěkých lovců.
Čtvrteční seznamování malých muzejníků s životem pravěkých lidí proběhlo v Archeoparku ve Všestarech nedaleko

sekce, komise,
kolegia
Seminář knihovníků muzeí
a galerií v Ústí nad Labem 2013

Hradce Králové. V originální třípatrové expozici si děti pro-

Ve dnech 3.–5. září 2013 se uskutečnil v pořadí již 37. Od-

hlédly jeskynní malby, akvárium s archeologickými nálezy,

borný seminář knihovníků muzeí a galerií, který připravuje

pazourkové doly, megalitickou hrobku či ukázky pohřbívá-

každoročně Knihovnická komise AMG, a jehož organizace

ní, žasly nad obrovským a detailně propracovaným mode-

se letos velkoryse ujalo Muzeum města Ústí nad Labem. Do

lem pravěké krajiny či nad replikami a kopiemi zajímavých

nově rekonstruované budovy muzea se v úterý 3. září 2013

artefaktů. Ve venkovní části upoutaly táborníky rekonstruk-

sjelo více než sto knihovnic a knihovníků z celé ČR.

ce budov z doby kamenné, bronzové i železné, především

Seminář zahájil ředitel Muzea města Ústí nad Labem

pak dlouhý neolitický dům, dál například neolitický rondel,

Mgr. Miroslav Král, po něm vystoupila vedoucí Samostat-

chlebové a vypalovací pece, eneolitický dům nebo dva vel-

ného oddělení knihoven Ministerstva kultury ČR Mgr. Blan-

ké monoxyly. Opět si mohli vyzkoušet některé pracovní

ka Skučková. Účastníky přívítal i předseda Asociace muzeí

činnosti našich pravěkých předků.

a galerií ČR PhDr. Luděk Beneš a předseda Svazu knihovní-

Závěrečný den netradičního tábora strávili malí muzej-

ků a informačních pracovníků Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

níci v přírodním areálu kouřimského skanzenu. Děti se se-

V úvodu semináře proběhla valná hromada Knihovnické

známily s mocí a chutí bylinek, vařily z nich čaje a vlastno-

komise a uskutečnily se volby nového výboru komise na léta

ručně si vyrobily bylinkové máslo. Manuální dovednost pak

2013–2016. Předsedkyní byla opět zvolena PhDr. Štěpánka

vystřídala činnost sofistikovanější – děti se učily, jak čerpat

Běhalová, Ph.D., z Muzea Jindřichohradecka, místopřed-

informace z ikonografického pramenu, přičemž pracovaly

sedkyní se stala Mgr. Alena Petruželková z Památníku ná-

(jak jinak) s obrázkem Zdeňka Buriana. Poté si vyzkoušely,

rodního písemnictví v Praze a tajemnicí Mgr. Iveta Mátlová

jak nesnadné by bylo pro pravěkého člověka přizpůsobit se

ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Valná hromada
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přijala i změny do Jednacího řádu komise a dokument Hlav-

PhDr. Luděk Beneš, předseda AMG

ní programové linie činnosti Knihovnické komise AMG. Od-

1. Jako nově zvolený předseda AMG mám na starosti

borný program semináře byl rozdělen do dvou základních

vlastně všechny oblasti její činnosti. Přímo v mé gesci je

bloků – „Knihovnická koncepce a její implementace do pra-

však především zastupování Asociace navenek, vůči stát-

xe“ a „Periodika v muzejních knihovnách“. Aktuální témata

ním i samosprávným orgánům, zřizovatelům a jejich orga-

přiblížili účastníkům tradičně přední odborníci v problema-

nizacím, dalším stavovským sdružením a samozřejmě i vůči

tice a zástupci ústředních institucí. Všechny dokumenty ze

partnerským organizacím v jiných zemích. V tomto směru

semináře, fotografie a příspěvky jsou zveřejněny na strán-

se dle mého názoru podařilo dosáhnout solidního pokro-

kách AMG pod záložkou Knihovnická komise .

ku. Konkrétně bych uvedl např. společné memorandum

Během třídenního semináře navštívili účastníci Severo-

s Národním památkovým ústavem ČR, zajišťující vzájemné

českou vědeckou knihovnu a Vědeckou knihovnu Univer-

uznávaní průkazek při vstupu do objektů obou stran i další

zity J. E. Purkyně, Muzeum lidové architektury v Zubrni-

formy spolupráce. Svou hodnotu má i obnovení rámcové

cích a město Drážďany. V přestávkách mezi přednáškami

smlouvy se Zväzom muzeí na Slovensku, jež umožňuje ob-

si knihovníci vyměňovali zkušenosti, prohlédli si ústecké

dobnou výhodu. Kontakty byly navázány s muzejními orga-

muzeum a muzejní knihovnu. Součástí semináře byly také

nizacemi v Maďarsku a Dolním Rakousku, zatímco tradiční

prezentace řady firem, které se věnují knihovnickým tech-

spolupráce se zemskými úřady v Sasku a Bavorsku a s mu-

nologiím a výrobci zařízení a pomůcek do muzeí a kniho-

zejním svazem Horního Rakouska se projevuje v rámci pří-

ven. Velké poděkování za organizaci a financování semináře

pravy dalšího společného setkání, jež se bude konat v říjnu

patří Muzeu města Ústí nad Labem, Asociaci muzeí a galerií

ve Zwickau.

ČR a Ministerstvu kultury ČR.
Štěpánka Běhalová, Helena Houfková

2. Mnoho v této oblasti očekávám od listopadové mezinárodní konference Muzeum a změna IV, kde se nejenom
sejdou referenti a účastníci z mnoha evropských i mimoevropských zemí, ale také proběhne řada oficiálních jednání,
z nichž by mj. měla vzejít rozšířená dohoda o spolupráci
se Zväzom múzeí na Slovensku a dále předběžná úmluva
o přípravě a realizaci středoevropské muzejní konference
k tématice 1. světové války u příležitosti 100. výročí jejího
vzniku. Věříme, že dojde také k prvním oficiálním jednáním
s Managementem muzeí v Dolním Rakousku. Prestiž AMG
i celého českého muzejnictví posílí, jak věříme, také realizace výročního zasedání mezinárodní muzejní organizace
NEMO, jež by mělo proběhnout v roce 2015 v Plzni, která
bude v uvedeném roce evropským městem kultury.
Rádi bychom znovu navázali kontakty s polským muzej-

Zleva Miroslav Král, Štěpánka Běhalová, Luděk Beneš, Roman
Giebisch a Blanka Skučková

ním svazem a věřím, že na konferenci Muzeum a změna IV se

Exekutiva AMG rok po sněmu

ální a přátelské úrovni.

naskytne příležitost i k dalším jednáním, třebaže na neoficiA ještě jedna záležitost, kterou považuji v současné

Redakce Věstníku AMG se otázala členů exekutivy na něko-

době za nesmírně aktuální, ba prioritní. Zlepšit vzájem-

lik otázek, s cílem informovat čtenáře o vývoji v jednotlivých

nou komunikaci uvnitř AMG, lépe podchytit a prezentovat

oblastech činnosti Asociace za rok, který uplynul od X. Sněmu

uvnitř i navenek zájmy všech typů muzeí, od těch největ-

AMG v Opavě. Nově zvolení členové se navíc svěřili, kterak prá-

ších (řekněme státních) až po malá obecní či soukromá mu-

ce v exekutivě odpovídá jejich očekávání.

zea. K tomu by mělo přispět jak zářijové setkání s řediteli

1. Co se za rok od Vašeho zvolení do funkce v Exekutivě AMG

státních muzeí, jež by mohlo a mělo směřovat k založení

událo v oblastech činnosti, které Vám byly svěřeny?
2. Co je v této oblasti nyní aktuální? Co se připravuje? Existuje
již plán pro další období, kam aktivity dále směřovat?

kolegia těchto významných institucí, tak např. vznik kolegia
„malých“ muzeí, jenž byl anoncován již na loňském Sněmu
AMG, k němuž však zatím bohužel nedošlo. Se stejným

3. Jak svůj první rok v roli člena Exekutivy AMG hodnotíte?

záměrem je připravováno také setkání s předsedy oboro-

Co Vás na této práci překvapilo – mile či třeba také nemile?

vých komisí, v nichž je prostřednictvím AMG zastoupena

V čem je realita jiná, než byla Vaše očekávání?

velká část muzejní veřejnosti. Cílem je poznat její názory,
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zároveň ji však více zapojit do dění v rámci našeho profesní-

při vzpomínce na neblahé události jednoho z nejtragičtěj-

ho sdružení. Připravuje se setkání s vedením Asociace krajů

ších a přitom nejvýznamnějších období novodobých světo-

ČR i Svazu měst a obcí ČR. Politický vývoj v naší zemi však

vých dějin neměla zůstat stranou, ba naopak využít svého

jejich realizaci zřejmě posune až na dobu po předčasných

potenciálu a bohatých sbírkových fondů k posilování spo-

parlamentních volbách.

lečenské historické paměti. Zároveň a v neposlední řadě
vyvíjíme tlak na podpoření propagace oboru v médiích, ale

Mgr. Irena Chovančíková, I. místopředsedkyně AMG
1. Skončil XI. ročník Národní soutěže muzeí Gloria

o tom bych ráda informovala, až dojde k nějakým konkrétním dohodám.

musaealis a začal XII. Máme obětavé porotce, kteří fungují zodpovědně a skutečně vyvíjejí maximální úsilí k tomu,

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., II. místopředseda AMG

aby přihlášené projekty poznali co nejlépe. Zároveň mohu

1. Byly mi svěřeny kompetence v oblasti vnějších vzta-

s potěšením sdělit, že po dohodě s ředitelem Obecního

hů, o které se dělím s předsedou AMG ČR PhDr. Luďkem Be-

domu Mgr. Vlastimilem Ježkem bude slavnostní vyhlášení

nešem, dále mám na starost kontakty se zahraničím a po-

výsledků 15. května 2014 situováno do prostředí Sladkov-

sledním mým úkolem je autorský zákon. Regionálně mám

ského sálu v Obecním domě, vstřícné a konstruktivní jedná-

na starost spolupráci s krajskými sekcemi kraje Olomouc-

ní v této věci zaslouží velké poděkování. Zároveň si zaslouží

kého a Moravskoslezského. Zdárně pokračuje spolupráce

velké poděkování kolegyně ze Sekretariátu AMG za organi-

s asociací NEMO. Dochází k pravidelné komunikaci a jsme

zaci všeho, co se soutěží souvisí. Slavnostní vyhlášení je vždy

informování o dění na poli evropského muzejnictví. Pokra-

zlatým hřebem a tak trochu neuralgickým bodem, neboť

čuje spolupráce se Zväzom muzeí na Slovensku. Novela au-

zorganizovat při třech úvazcích tak velkou akci je náročné

torského zákona, kde by mělo dojít k souladu s evropským

samo o sobě, neřkuli navazuje-li na ni o den později Národní

právem, byla připomínkována i řadou členských muzeí.

zahájení Festivalu muzejních nocí, letos v Jindřichově Hrad-

V neposlední řadě musím zmínit přípravu konference

ci. Festival muzejních nocí se odehrál v tradičním termínu,

Muzeum a změna IV. Konference díky intenzivní práci pří-

ale jeho průběh bohužel ovlivnily povodně, takže Pražská

pravného výboru bude bohatě zastoupena českými i mezi-

muzejní noc se musela uskutečnit v náhradním termínu.

národními přednášejícími, přičemž nejen vyzvaní zahranič-

Vždy potěší zájem o národní soutěž odjinud. To se stalo

ní lektoři slibují vysokou úroveň a kvalitu konference.

v případě Národní knihovny ČR, v jejíchž prostorách úspěš-

2. Všechny zmíněné oblasti jsou aktivní a tudíž i úkoly

ně proběhla výstava „Muzejní publikace roku aneb Jak šel

jsou aktuální. Z nadcházejících aktivit na poli vnějších vzta-

čas v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis“. Stejně tak

hů je nutné zmínit plánované setkání s kolegy ze Slovenska

potěšilo, že v ICOM News vyšel článek o cenách Gloria musa-

v rámci konference Muzeum a změna IV. V blízkém období

ealis 2012 s informacemi o soutěži a aktivitách českých mu-

je plánováno setkání se zástupci NEMO v Berlíně, stejně

zeí k Mezinárodnímu dni muzeí.

tak účast na konferenci NEMO v Bukurešti. Rád bych zvýšil

2. Aktuálně stále vyzýváme k podávání přihlášek pro-

i komunikaci s kolegy z krajských sekcí a rád bych navštívil

jektů do soutěže. Nahromadění přihlášek na konci února je

všechna členská muzea AMG v Olomouckém a Moravsko-

nevýhodné pro soutěžící i pro porotu, čas do vyhodnocení

slezském kraji. Plán aktivit je logicky usměrňován podle ak-

projektů je pak příliš krátký, nastává problém vůbec se fyzic-

tuální situace a je řešen tak, aby byl plně v souladu s plány

ky s projekty seznámit a hodnocení pouze podle dokumen-

AMG, stanovenými posledním Sněmem.

tace je neobjektivní. Stále proto opakujeme – kolegové,

3. Těžko mohu hodnotit svůj první rok. Zhodnocení

jestli chcete dnes již hotové projekty přihlásit do soutěže,

práce patří členům Exekutivy a i členům AMG. Subjektivně

prosím udělejte to. Dále se připravuje přesunutí výstavy

cítím, že některé věci se daří, ale v některých je potřeba při-

„Muzejní publikace roku aneb Jak šel čas v Národní soutěži

dat. K tomu se váže i další dotaz na milá i nemilá překva-

muzeí Gloria musaealis“ do Národního technického muzea,

pení. Pokusím se je shrnout pouze pod termín překvapení.

připravuje se slavnostní vyhlášení Národní soutěže Gloria

Prvním velkým překvapením bylo množství práce a úkolů,

musaealis v Obecním domě 15. května 2014 a zároveň ju-

které exekutiva a tím i její členové mají (pro zajímavost, po

bilejní X. ročník Festivalu muzejních nocí. Národní zahájení

roce mám ve svém poštovním klientu ve složce AMG 680

festivalu by tentokrát mělo být ve Zlíně, probíhají zatím jed-

mailů). Možná nejsem jediný, který měl o práci v užším ve-

nání se zástupci Zlínského kraje o podmínkách spolupráce.

dení AMG představu jako o místu, které pro nás muzejníky

Krom toho Asociace muzeí a galerií ČR vyhlašuje na příští

moc nedělá a není připraveno řešit naše aktuální problémy.

rok v rámci cyklu Muzea a 20. století kampaň na téma „100

Toto jsem musel záhy přehodnotit. Možná právě proto bý-

let od vypuknutí I. světové války“. Máme za to, že muzea by

vám nyní překvapen z vnímání AMG některými jejími členy.
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Jsme profesním sdružením, a proto bych vítal větší zájem

typu ministerstev na strategických úkolech, a jak daleko je

mezi námi samotnými. Muzejní komunita v naší vlasti není

od vyjádřené podpory ke konkrétnímu kroku. V duchu své-

velká a máme všichni možnost se angažovat a snažit se

ho pracoviště jsem si to představovala jako Hurvínek válku.

pomoci našemu oboru. Nepříliš velkým překvapením byla

Překvapil mě i rozsah činnosti Exekutivy, například četné le-

vysoká profesní i lidská úroveň mých kolegů a především

gislativní připomínkování s nejistým dopadem je občas nad

vysoce profesionální zázemí Sekretariátu AMG. A v čem je

moje síly. Ale doufám, že v dalším období budu mít lepší

jiná realita? Realita je jiná v tom, jak důležité je přemýšlet

výsledky, nevzdávám to.

v pozici člena Exekutivy o dění v muzejnictví pohledem
všech typů muzeí, které AMG sdružuje, jak komplikované

PhDr. Jana Hutníková, členka Exekutivy AMG

bývá nalézání kompromisů a jak těžké bývá nalézt optimál-

1. Byla mi svěřena problematika malých muzeí, za-

ní řešení pro všechny. Díky obecným charakteristikám mu-

stupování AMG v pracovní skupině MŠMT k výuce dějin

zejních institucí to však možné je. Dovolím si možná i apel:

20. století, kontakt s plzeňskou a karlovarskou krajskou sek-

nebojme se být jednotní a protěžovat naše společné zájmy,

cí a vedení redakční rady Věstníku AMG. Za rok od sněmu

stejně tak nebojte se být aktivní ve vztahu k Exekutivě. AMG

se samozřejmě pravidelně schází redakčním rada, do práce

bude totiž taková, jak se o ni sami postaráme.

v ní byli osloveni stávající i někteří noví členové. Díky jejím
členům, řadě přispěvatelů a především díky výborné práci
výkonné redaktorky Jany Jebavé není problém naplnit každé číslo zajímavými příspěvky, stejně jako dodržet termíny
vydání. Bohužel pracovní skupina k výuce dějin 20. století
nebyla za celé období svolána. Stejně tak nedošlo k posunu
v otázce kolegia malých muzeí. Iniciátory jeho vzniku jsem
kontaktovala na konci roku 2012. Jejich úmyslem bylo založit kolegium v průběhu roku 2013. Dosud se tak nestalo,
chystám se je oslovit opakovaně v nejbližších dnech. Jako
garant této problematiky jsem byla účastna ve výběrové
komisi na ředitele muzea ve Vimperku a přednášela jsem
o problematice muzejní práce pro nově vznikající malá
muzea v regionu MAS Český západ. Na jednáních Plzeňské
i Karlovarské krajské sekce jsem byla účastna. Na základě
podnětů z Karlovarska je v těchto dnech do všech členských muzeí distribuován štítek informující o členství dané-

Exekutiva AMG, ČV ICOM a Sekretariát AMG v Boskovicích
Mgr. Markéta Formanová, členka Exekutivy AMG
1. V oblasti muzejní pedagogiky jsem se zorientovala v rozsáhlé agendě dosavadní činnosti AMG a společně

ho muzea v AMG, který mohou muzea použít k propagaci
a jehož grafická podoba byla vytvořena na Sekretariátu
AMG. Neformálně jsem také byla v průběhu roku oslovena
v otázce konzultací konkrétních problémů několika členských muzeí.

s kolegy se pokusila vyvolat jednání s MŠMT o roli muzeí ve

2. Odpověď byla částečně obsažena již v předchozí.

vzdělávacím systému ČR a o možnosti dalšího vzdělávání

Chystám se kontaktovat iniciátory vzniku kolegia malých

muzejních pracovníků v oblasti muzejní pedagogiky. Našim

muzeí a předpokládám, že bude ustaveno a společně se

cílem je vyčlenit v připravované Strategii vzdělávací politiky

budeme zabývat problémy této skupiny členských muzeí

do roku 2020 muzeím a galeriím roli jako místům nutným

AMG. Svolání pracovní skupiny pro výuku dějin 20. století

ke vzdělávání. Dalším cílem je uznání muzejního pedago-

je zcela na straně MŠMT. Po volbách exekutiva hodlá navá-

ga / edukátora jako profese a vybudování systému dalšího

zat opětné kontakty na tomto ministerstvu a vedle dalších

vzdělávání edukátorů.

otázek se zabývat i touto. Přes účast našeho muzea v pro-

2. Určitě budeme pokračovat ve snaze jednat s MŠMT

jektu Národního muzea Dotkni se 20. století se touto proble-

o našich cílech a aktuálně připravujeme konkrétní zadání

matikou zabývám i po jiné linii. Jsem samozřejmě nadále

pro přípravu konference NEMO v roce 2015 v Plzni.

připravena rozvíjet kontakty s krajskými sekcemi, jak účastí

3. Svůj první rok v Exekutivě AMG hodnotím jako ne

na jednáních, tak formou konkrétní pomoci. Exekutiva také

příliš úspěšný. Upřímně řečeno jsem nedocenila, jak složité

připravuje materiál k otázce slučování muzeí, která se týká

a mnohdy zbytečně komplikované je jednání s institucemi

muzeí všech tipů, tedy i těch tzv. malých. Při jeho přípravě,
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jako ostatně při přípravě jakýchkoli koncepčních materiálů,

inventarizace archiválií a sbírkových předmětů přinášejí.

zprostředkovávám zkušenost malého muzea.

Z dotazů, které jsem v této souvislosti řešila, plyne, že téma
archiválií v muzeích bylo a je aktuální a spolupráce s kole-

PhDr. Zdeněk Kuchyňka, člen Exekutivy AMG
1. V souvislosti s restitucemi církevního majetku se objevila snaha některých biskupství o zpřístupnění kompletní

gy z Archivní správy MV ČR bude vítaná. Více na toto téma
v článku v příštím čísle Věstníku AMG a výzvě, kterou muzejníci v brzké době obdrží.

sbírkové dokumentace, z níž by si biskupství vybrala sbírko-

Řekla bych, že rok, který máme za sebou, je také dobou,

vé předměty, které se mají v rámci restituce vrátit. Na zákla-

kdy v mnohých muzeích dozrál, neřku-li vyhrotil se pro-

dě jednání s Ministerstvem kultury byl Odborem ochrany

blém: Jak dál pokračovat v digitalizaci a evidenci sbírek.

movitého kulturního dědictví MK ČR připraven výklad, kte-

Myslím si, že obě témata jsou v podstatě tématem jedním.

rý tento „pokus“ uvádí na pravou míru a shrnuje podmínky,

Elektronická evidence, která není navázána na digitalizaci

kdy se zákon č. 428/2012 Sb. může týkat i sbírkových před-

sbírek a není propojena s centrálními informačními systé-

mětů v muzeích. Ministerstvo zároveň zahájilo práci na zá-

my, neplní jednu ze základních funkcí, kterou v dnešní době

konu o památkovém fondu, z nějž zatím vznikla pouze část

od podobných systémů očekáváme. Roztříštěnost, která

se základní terminologií, kterou jsme v oblasti archeologie

v muzejnictví v této oblasti vládne, je více než alarmující.

zásadním způsobem připomínkovali. Dne 1. července 2013

Chybí nám standardy a přesná metodika, ale taky odvaha

také nabyla účinnosti novela vyhlášky Ministerstva kultury

pustit se do radikální změny. Mnohé si v této oblasti slibu-

č. 275/2000 Sb., která alespoň částečně zahrnula připomín-

ji od obnovené pracovní skupiny pro digitalizaci při AMG,

ky vzešlé z diskuse v rámci AMG.

která bude svolána ke svému prvnímu jednání.

2. V oblasti legislativy je nejaktuálnější zahájení přípra-

3. Myslela jsem si, že budu schopna „hýbat s věcmi“

vy velké novely (ne-li nového zákona) o správě a ochraně

rychleji. Spojení vlastních pracovních povinností s prací

sbírek muzejní povahy, v němž by mj. měly být stanoveny

pro AMG mi dává poněkud zabrat, takže v této věci se moc

standardy, které musí instituce, která se chce nazývat mu-

pochválit nemohu. Nač narážím, kromě vlastních chyb, je

zeem, splňovat. Vzhledem k současné neurovnané situaci

u některých lidí jednak vlastní zaneprázdněnost, ale také

na politické scéně a předčasným volbám ale nelze říci, zda

obava z otevírání problematických otázek. Takže nic nové-

i toto bude prioritou Ministerstva kultury pod novým vede-

ho pod sluncem, tak jako v každodenním životě. Mile mě

ním.

překvapila součinnost kolegyň ze Sekretariátu AMG a ostat-

3. Myslím, že to, co jsem během prvního roku působení

ních kolegů z exekutivy. Setkání jsou pracovní, dělná a mož-

v Exekutivě AMG udělal, by měli hodnotit kolegové a kole-

ná je to jedno z posledních míst, kde se ještě nezapomnělo

gyně z členských muzeí. Velice si cením spolupráce a vstříc-

na to, co je to skutečná diskuze.

nosti kolegyň a kolegů v exekutivě a na Sekretariátu AMG,
bez toho bych to, co jsem dosud udělal, asi nezvládl. Na druhou stranu jsem se přesvědčil o tom, že práce v exekutivě
zabírá více času, než jsem čekal. Mrzí mne, že z ministerstev
mnohdy přicházejí materiály k připomínkování na poslední
chvíli, a ještě se jich sejde najednou několik, takže není čas
na jejich důkladné prodiskutování v rámci celé AMG. Také
mne mrzí, že podle Odboru ochrany movitého kulturního
dědictví, muzeí a galerií je na Ministerstvu financí neprů-

z konferencí,
seminářů
Valné shromáždění ICOM
v Rio de Janeiru

chodná změna zákona o účetnictví v pasáži účtování o sbír-

Mezinárodní rada muzeí ICOM každé tři roky organizuje

kách, kdy je sbírka jako celek vedena v účetnictví v hodnotě

valnou hromadu a zasedání dozorčí rady mimo svoje síd-

1 Kč. Je ale možné, že po předčasných volbách se situace na

lo v Paříži. Místo se vybírá na základě přihlášek národních

Ministerstvu financí změní a zvítězí zdravý rozum.

komisí a jeho volba probíhá čtyři roky před plánovaným
konáním akce. Roku 2009 bylo jako místo pořádání 23. val-

Mgr. Jitka Rychlíková,
1.+2. Problematika péče o archiválie se dotýká prá-

né hromady a 77. a 78. zasedání dozorčí rady v roce 2013
vybráno Rio de Janeiro.

ce muzeí průběžně. V posledním roce, který je shodou

Hlavní téma konference bylo Museums (Memory + Crea-

okolností mým prvním rokem v Exekutivě AMG, proběhla

tivity) = Social Change. Konference se odehrávala v budově

tzv. generální inventura archiválií, při které si mnozí mu-

Cidade das Artes v Rio de Janeiru. Jednotlivé mezinárodní

zejníci znova uvědomili úskalí, která jim rozdílné chápání

výbory měly doprovodný program.
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K hlavním příspěvkům patřilo představení etického ko-

se s jinou realitou, než byla ta dramatická až drastická ve

dexu pro pracovníky přírodovědných muzeí a vůbec všech-

favelách. Muzeum dokumentuje minulost favely sbíráním

ny pracovníky, kteří ve svých institucích uchovávají, ošetřují

starých fotek a různých předmětů, samo také vytváří sbír-

a prezentují přírodniny. Kodex vypracovali členové meziná-

ky dokumentující místní život. Jedinečným příkladem byl

rodního výboru NatHist. Český výbor ICOM okamžitě kon-

projekt, dětský workshop, kdy muzejní pedagog obcházel

taktoval jednoho z pracovníků, etický kodex bude přeložen

s dětmi domy ve favele a dělali odlitky děr ve zdech domů

do češtiny a bude dostupný na stránkách českého ICOMu.

vzniklých při přestřelkách. Muzeum v té chvíli slouží nejen

Úvodní přednášky volně navazovaly na hlavní téma

jako místo dokumentace, ale i místo terapie.

konference. Přednášejícími byly významné osobnosti jiho-

Příští, 24. generální konference se bude konat 2.–9. čer-

amerického kulturního života. Ulpiano Bezerra de Meneses,

vence 2016 v Miláně. Termín byl stanoven takto z několika

emeritní profesor filozofické fakulty Univerzity v Sao Paulu,

důvodů – v červenci se v Miláně nekonají žádné veletrhy,

se zabýval hledáním obzorů lidskosti v muzeích. Předeslal,

město je prázdnější, klidnější a je zde levnější ubytování.

že muzea netvoří jenom předměty, které se zde vystavují,

Pořadatelé se také budou snažit zajistit cenově příznivé

ale mírou všeho je člověk, tedy návštěvník a jeho pocity, jež

ubytování na místních vysokoškolských kolejích. Kongreso-

musí muzejní expozice také umět stimulovat. Snažil se o vý-

vé centrum, kde se bude konference odehrávat, je pouhých

klad slova memory – není to jen paměť, znalost dat, není

6 zastávek od Milánského dómu, tedy téměř v centru.

možné se učit „o“ předmětech, ale „z“ předmětů. Muzea
musí se svými exponáty umět pracovat, to je jejich jediná

Více informací najdete na: http://network.icom.museum/icom-czech/konference/generalni-konference.

šance v dnešním stále více dematerializovaném světě.

Martina Lehmannová

Přednášející Jorge Melquizo, kolumbijský novinář, si položil otázku: „Co se stane s návštěvníkem po odchodu z muzea?“ Ve své práci se zaměřujeme na práci s lidmi uvnitř
výstavních prostor, co jim ale předáváme, co si odnesou ve
své mysli? Může muzeum nějak napomoci jejich celkovému
kulturnímu růstu?
Další přednášející Jorge Wagensberg, profesor na univerzitě v Barceloně, měl teoretickou přednášku o povaze
muzeologie, jaký je její jazyk, zda moderní terminologie
přinášejí i nové uvažování o muzejnictví. Nakonec se mozambický spisovatel Mia Couto zabýval otázkou vnímání
muzeí v průběhu celého života. Zajímalo ho především to,
co muzea mohou způsobit v našich životech, jak je mohou
ovlivnit, a zda si to dostatečně uvědomujeme.
Při návštěvách brazilských muzeí bylo možné srovnávat se stavem u nás, v čem jsme lepší nebo horší. Muzea

Cidade das Artes, Rio de Janeiro (architekt Christian de Portzamparc, dokončeno 2013). Foto Martina Lehmannová

nové expozice

v Rio de Janeiru obecně nedosahují takové úrovně kvality
instalací a sbírkových předmětů, které se nacházejí v Evropě, a to i pokud mluvíme o předmětech představujících

Téma expozice

jihoamerickou kulturu. Muzejní pracovníci obracejí svoji

Řada muzeí a galerií řeší problematiku nových stálých

pozornost především na práci s veřejností. I v muzeích, jako

expozic. Ty, které vznikaly v minulosti, měly ve své podstatě

bylo Národní muzeum, které svou instalací připomínalo vý-

jednoduchá expoziční schémata, z větší části v lineární časové

chodoevropský stav před 30ti lety, bylo velké množství ná-

rovině, případně byly rozděleny do tématických celků, a jejich

vštěvníků, kteří se zúčastňovali komentovaných prohlídek

trvání bylo dlouhodobé. Současné tendence pojetí expozic vy-

a doprovodných programů.

cházejí již z nových forem, ať již se jedná o řešení tématu, vy-

Doslova úkazem bylo Museo da Maré, které, byť by

užití současných technologií a dalších možností, včetně jejich

tomu název napovídal, není námořním muzeem, ale muze-

proměn. Protože toto téma je stále aktuálnější a v řadě mu-

em jedné z rijských favel. Vyrostla na pobřeží a obyvatelé

zeí, jako je například Památník národního písemnictví (PNP),

zde bydleli v domech na kůlech na vodě. Muzeum vznik-

Národní muzeum nebo Národní galerie, je tato problematika

lo v zaniklé loděnici z bytostné potřeby místních obyvatel.

živá (svědčí o tom nakonec i kolokvium věnované této téma-

Ti potřebovali nějaké místo, kde by bylo možné setkávat

tice, které se konalo v PNP na jaře tohoto roku), přinášíme
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příspěvek ředitele Slezského zemského muzea Antonína Šim-

vitrínách – prachotěsných, klimastabilních, s vhodným

číka, vyžádaný redakční radou Věstníku AMG coby stručné za-

osvětlením a z inertních materiálů. Nezbytností jsou kvali-

myšlení po dokončení expozice.

fikovaní restaurátoři, poučený personál – a místo substitutů
lze vystavovat originály! Žádné papírové, sádrové, kovové,

Expozice – nádherné téma – tisíce myšlenek a možností.

dřevěné, či kdovíjaké napodobeniny, žádná virtuální klišé,

Profesní zážitek, který mohu jen doporučit! Za posledního

kterými jsme zahlceni v současné každodennosti. Fotogra-

tři a půl roku jsme dokončili už druhou velkou expozici, tak-

fie předmětu na sebemodernějším monitoru nemá totiž to

že se snad některé pocity a postřehy mohou hodit i ostat-

podstatné – autenticitu. Pracujme tedy s tím, co je pro mu-

ním. U první, v národním Památníku II. sv. války, jsme popr-

zejní komunikaci tak zásadní. Poukazujme na výjimečnost

vé aplikovali otevřený, dynamický koncept. Přiznávám, že

našeho sdělení, na zážitek, který je pro návštěvníka neopa-

to bylo jedno z mála řešení, které jsme v dané situaci měli.

kovatelný. Využijme toho, že muzea disponují, na rozdíl od

Ukázalo se však, že tato cesta není zajímavá jen pro zá-

internetu, autentickými, hmotnými doklady reality.

chranné operace, ale i z hlediska nových možností muzejní
práce.

Při zřizování expozic by měla sehrávat klíčovou roli etika
– profesní etika, s opravdovou snahou o dosažení profes-

Byla dokončena expozice Slezsko, jejíž přípravou, spoje-

ních standardů a hledání cest k jejich naplnění. V důsledku

nou s rekonstrukcí Historické výstavní budovy, jsme inten-

mohou tyto kroky vést k otevření nových možností, odha-

zivně žili posledních několik měsíců. Naše úsilí bylo napřeno

lení nových postupů a cest. Nezbytností je reagovat na sou-

nejenom ke slavnostnímu otevření, ale zejména k plnému

dobé trendy, ať už jejich přijetím, či odmítnutím. Důležité

ověření nového konceptu. Konceptu, který díky univerzál-

je znovu si klást základní otázky o smyslu profese a pro-

nímu, bezpečnému mobiliáři a speciálnímu ochrannému

středcích, které jsou specificky muzejní – o slabých a sil-

režimu umožní vystavovat množství sbírkových předmě-

ných stránkách, které mohou ovlivnit nejen veřejnost, ale

tů, s předpokladem jejich průběžné obměny. Řešení, které

i práci muzea v oblasti akviziční i tezaurační. Je obohacující

umožňuje oslovovat nové kurátory, jež mohou vnést do

vnímat potřeby návštěvníka i kurátora a restaurátora. Expo-

prezentace své znalosti, svůj styl…

zice se tak stává platformou, nikoliv uzavřeným systémem;

Stálé se tak mění na dočasné a z let či desetiletí se stávají

nástrojem k dialogu, nikoliv monologem. Nestálo by proto

měsíce, maximálně roky. Nové pojetí stírá řadu rozdílů mezi

za to pokoušet se vytvářet expozice otevřené budoucnosti?

expozicí a výstavou.

Expozice, u nichž by byl přívlastek „trvalá“ více než relativní?

Tento dynamický koncept, umožňující aktualizaci témat,
přiblížení fenoménů po dobu trvání expozice, ne jedním,
ale množstvím exponátů, je – upřímně řečeno – vzrušující.
Práce se sbírkou tak dostává nové impulsy, nové možnosti
a šance. Šance, které byly přiznávány jen úzkému výběru
toho nejexkluzivnějšího, dostávají i jiné sbírkové předměty. Přitom banální vůbec nemusí znamenat nudné. Často je
tomu právě naopak.
Pochopení pro realitu v celé své šíři je trendem nejen
v přírodních, ale dnes již standardně i společenských vědách. Proč tedy obracet pozornost jen na výjimečné a ignorovat ostatní?
Dopřejme si možnost měnit, experimentovat, a to vše
bez potřeby významných finančních nákladů. Odstraňujme
překážky, které více či méně brání oživení práce muzejníků.
Umožněme prezentaci nových zjištění kurátorům, vyjděme
vstříc oprávněným požadavkům restaurátorů na zavedení
pravidel preventivní konzervace do každodennosti muzejních expozic. Rozvíjejme spolupráci s dalšími institucemi,
které spravují ve svých sbírkách množství potenciálních exponátů. Propojme muzeum s krajinou, se zemí.
Dle našeho názoru a snad již i zkušenosti k tomu stačí
pouze moderní vybavení, spočívající zejména v kvalitních
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Antonín Šimčík

Kalendárium kulturních událostí
Bechyně

Mezinárodní muzeum keramiky AJG
Kouzlo hlíny. Poklady z depozitáře
bechyňské keramické školy		

Benátky nad Jizerou

Muzeum Benátky nad Jizerou
Vladimír Císař: Obrazy
Letos už nám odzvonilo

Benešov

5. 5. – 31. 10. 2013
1. 10. – 31. 10. 2013
27. 11. – 23. 12. 2013

Muzeum Podblanicka

Hrachov u Sedlčan – centrum ochrany
fauny ČR

Blatná

25. 9. – 2. 11. 2013

Městské muzeum v Blatné
Galerie Na shledanou
Jaromír Novotný #11

Blovice

28. 9. 2013 – 31. 3. 2014

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Bigbít na jižním Plzeňsku
Práce konzervátora 2013
Origami – japonské umění z papíru
Historické cukrárny

Bohdalice

6. 9. – 31. 10. 2013
5. 10. 2013 – 3. 1. 2014
5. 10. 2013 – 3. 1. 2014
11. 11. 2013 – 3. 1. 2014

Regionální muzeum Tomáše E. Müllera v Bohdalicích
Návraty volyňských Čechů

Boskovice

Muzeum Boskovicka

Jan Maria Tomeš (1913–2010)

Brno

Dům umění

Wilhelm Lehmbruck (1881–1919)

Moravská galerie v Brně

1. 11. – 30. 11. 2013
20. 9. – 27. 10. 2013
11. 9. – 10. 11. 2013

Jurkovičova vila
Zdeněk Plesník a Miroslav Navrátil
11. 4. – 27. 10. 2013
Pražákův palác
Daniel Balabán: Zpráva 2013
26. 7. – 27. 10. 2013
Nejkrásnější česká kniha 2012
10. 10. 2013 – 12. 1. 2014
Pavla Sceranková: Souhvězdí
24. 10. 2013 – 23. 3. 2014
Vlasta Vostřebalová Fischerová: Mezi sociálním uměním
a magickým realismem
22. 11. 2013 – 23. 2. 2014
Místodržitelský palác
Holland_retro_style. Nizozemské malířství zlatého věku
jako zdroj inspirace umění 19. století
17. 5. – 29. 12. 2013
Jaromír Funke: Mezi konstrukcí
a emocí
18. 10. 2013 – 19. 1. 2014
Uměleckoprůmyslové muzeum
Ve víru tance
26. 9. 2013 – 23. 2. 2014
Voliéra No. 1. Oděvní silueta v současné
české módní tvorbě
27. 9. 2013 – 18. 5. 2014
Fotografie Lukáše Jasanského
a Martina Poláka
11. 10. 2013 – 5. 1. 2014

Moravské zemské muzeum

Biskupský dvůr
Příběh z hlíny. Středověké kamnové kachle a keramická
plastika v rukou restaurátorů
30. 10. – 31. 12. 2013
Dietrichsteinský palác
Normalizaci navzdory. Občanský odpor
proti komunistické totalitě
5. 6. – 10. 11. 2013
Praha / Prag 1900–1945. Město literatury
dvou jazyků a mnoha prostředníků
20. 9. – 30. 10. 2013

Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM
Baltský salon
11. 9. 2013 – září 2014
Svět tajemných Baltů
4. 12. 2013 – září 2014
Památník Leoše Janáčka
Čestmír Kafka: Hmoty
28. 9. – 10. 11. 2013
Pavilon Anthropos
Dobrodružná Afrika očima cestovatelů   22. 5. 2013 – 28. 2. 2014

Muzeum města Brna, p. o.
Krystalíza her
Růžena Žertová – architektka +
+ designérka + výtvarnice
Symfonie kabelek

31. 5. – 28. 10. 2013

Šimon Kliman: Beautiful People

25. 9. 2013 – 12. 1. 2014

Muzeum romské kultury, s. p. o.
Technické muzeum v Brně

12. 9. – 20. 10. 2013
26. 9. – 31. 12. 2013

Vynálezci a vynálezy
17. 12. 2012 – 31. 12. 2013
Ladíte s námi. Na vlnách rozhlasové
a televizní historie
3. 6. – 27. 10. 2013
Historie stavebnice Merkur
11. 11. – 31. 12. 2013

Brtnice

Rodný dům Josefa Hoffmanna
Josef Hoffmann – Friedrich Kiesler

28. 5. – 27. 10. 2013

Bruntál

Muzeum v Bruntále, p. o.
Bruntálský salon

10. 10. – 8. 12. 2013

Břeclav

Městské muzeum a galerie Břeclav
Lichtenštejnský dům
Život v krajině staletých dubů
aneb Zaostřeno na bobra

17. 9. – 24. 11. 2013

Bučovice

Muzeum Bučovice
Příroda Bučovicka

17. 9. – 17. 11. 2013

Čáslav

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Jan Rapin: Obrazy
Adolf Lisý: Obrazy

Čelákovice

7. 10. – 3. 11. 2013
11. 11. – 24. 11. 2013

Městské muzeum v Čelákovicích
Petr Ettler: Krajina a horizonty
Svět loutek a animovaných
filmů Jana Karpaše

Česká Lípa

31. 10. – 24. 11. 2013
5. 10. – 27. 10. 2013

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Adepte cechu Hubertova… Tradice
a současnost myslivosti
Zdeněk Šulc: Země, voda, vzduch
Kumbhméla. Fotografie T. Petra
Finanční stráž v Lužických horách
L Renner: Krásy našeho domova
E. Pokorná – J. Voldřichová
Bezděz ve fotografii
I. M. Kopaninský: Koláže a obrazy

Česká Třebová

Městské muzeum
V negližé

Český Těšín

30. 3. – 31. 10. 2013
10. 9. – 27. 10. 2013
15. 9. – 3. 11. 2013
21. 9. – 27. 10. 2013
26. 9. – 28. 10. 2013
1. 11. – 31. 12. 2013
7. 11. – 31. 12. 2013
12. 11. – 31. 12. 2013
19. 9. 2013 – 17. 11. 2013

Muzeum Těšínska, p. o.

Kůra, lýko, choroše, tráva, kořeny, pařezy… 23. 4. – 29. 11. 2013
Panenky v krojích
10. 9. 2013 – 17. 1. 2014

I

Kalendárium kulturních událostí
Dačice

Hranice

Městské muzeum a galerie Dačice
Vývoj Dačického okresu 1850–1960
a vznik „malého okresu“
Olga Volfová: Poemila

Dvůr Králové nad Labem

Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.
14. 9. – 31. 10. 2013
19. 10. – 24. 11. 2013

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Dřevo, dřívko, dřevíčko

Františkovy Lázně

14. 10. – 24. 11. 2013

Nebojte se fyziky. Interaktivní fyzikální
hračky Ing. Vítězslava Prokopa
1. 10. 2013 – 12. 1. 2014
Synagoga
Ivo Sumec: Chléb a psi
3. 10. 2013 – 12. 1. 2014

Hustopeče

Městské muzeum a galerie

Městské muzeum Františkovy Lázně

Jaroslav Bzenecký: Fotografie
Výtvarná skupina Hustopeče – Alfons

Frýdek-Místek

Galerie výtvarného umění v Chebu

Jana Audesová:

27. 9. 2013 – 6. 2. 2014

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
8. beskydské trienále řezbářů
Beskydy – země šelem

Fulnek

12. 9. – 10. 11. 2013
10. 10. 2013 – 23. 3. 2014

Památník J. A. Komenského ve Fulneku, n. k. p.
Život a dílo D. A. Jablonského

25. 5. – 31. 10. 2013

Havlíčkův Brod

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.

Luboš Drtina: Knižní grafika, ilustrace
11. 10. – 24. 11. 2013
Hana Exnarová: Keramické
a skleněné plastiky
29. 11. 2013 – 31. 1. 2014

Hlinsko v Čechách

Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
Jindřich Hegr: Obrazy

21. 9. – 10. 11. 2013

Hluboká nad Vltavou

Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Čižba – umění jemné a líbezné
Jiří Moravec: Příroda v ilustraci

1. 4. – 31. 10. 2013
21. 8. – 31. 10. 2013

Hlučín
Muzeum Hlučínska, p. o.
Když jsem já sloužil…

16. 9. – 8. 12. 2013

Hodonín

Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Jano Köhler: S láskou k Bohu a umění
11. 9. – 3. 11. 2013
Umělecký dům v Hodoníně 1913–2013
11. 9. – 3. 11. 2013
Sdružení výtvarných
umělců moravských
13. 11. 2013 – 6. 1. 2014

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Hodonínské botky pro strýce i tetky
Sál Evropa
Rytířské řády. Historie a současnost

Holešov

26. 9. – 24. 11. 2013

1. 11. 2013 – 26. 1. 2014

Městské muzeum a galerie Holešov

VÚ 7374 – 7. výsadkový pluk zvláštního určení
v Holešově (1961–1969)
24. 7. – 27. 10. 2013
Letní iluze XI.
11. 9. – 31. 10. 2013
Městská knihovna
Rudolf Janovský – život, dílo, odkaz
17. 9. – 29. 11. 2013

Hrabyně

Památník II. světové války
Řop, řop, řopík
Muži a válka

Hradec Králové

5. 4. – 30. 11. 2013
5. 4. – 30. 11. 2013

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Cesta dívek za vzděláním
21. 6. – 24. 11. 2013
Múzy chrám. 100 let od otevření muzea
architekta Jana Kotěry
5. 9. 2013 – 31. 1. 2014
Vše za sto let
20. 9. 2013 – 5. 1. 2014

II

4. 10. – 27. 10. 2013
3. 11. – 24. 11. 2013

Cheb

Otto Gutfreund: Kompozice pro atiku Škodových
závodů v Praze / Opus magnum
13. 9. 2013 – 12. 1. 2014
Cecilia Nygren (+ Otakar Rákosník)
8. 9. – 30. 10. 2013

Muzeum Cheb, p. o.

Ptáci se vracejí! …k poctě Františka Lagarde 12. 9. – 10. 11. 2013
Kabinet kuriosit
22. 11. 2013 – 5. 1. 2014

Chomutov

Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.

Nová stálá expozice:
Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství
na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590
od 16. 10. 2013
Dům Jiřího Popela
Chomutov ve století páry
26. 9. – 23. 11. 2013
Kostel sv. Kateřiny
Napoleonica 2013. Chomutov jako centrum
diplomacie konce napoleonských válek
25. 5. – 31. 10. 2013

Chrastava

Městské muzeum a galerie v Chrastavě
Minerale des Schwarzwaldes
František Vydra: Dřevořezby – Ivan Vydra:
Indiánská řemesla

Chrudim

Regionální muzeum v Chrudimi
Letem hmyzím světem
Antické mýty jinak

20. 9. – 15. 11. 2013
30. 9. – 28. 10. 2013
5. 9. – 10. 11. 2013
20. 9. – 17. 11. 2013

Jablonec nad Nisou

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Preciosa. Skleněná kouzla
6. medailérský salon 2013
Galerie Belveder
Otcové města Jablonce X. / Exportéři

28. 6. – 27. 10. 2013
22. 11. 2013 – 6. 2. 2014
4. 10. – 1. 11. 2013

Jesenice

Vlastivědné muzeum Jesenice

Poklady z depozitáře jesenického muzea

Jeseník

25. 9. – 17. 11. 2013

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.
IQ herna
Dějiny středního školství na Jesenicku

Jičín

3. 9. 2013 – 31. 1. 2014
10. 9. – 16. 11. 2013

Regionální muzeum a galerie v Jičíně
R 013: Obrazy, objekty
Dopijem a půjdem aneb Staré
jičínské hostince

Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Společenský život hmyzu
Výstava hraček
Photographia natura 2013

26. 9. – 3. 11. 2013

4. 10. – 24. 11. 2013
26. 9. – 7. 11. 2013
28. 11. 2013 – 12. 1. 2014
28. 11. 2013 – 26. 1. 2014

Kalendárium kulturních událostí
Kavárna Muzeum
Obrazy Miroslava Krejči
Kreativní management. Výstava prací
studentů helenínské „umprum“

Jilemnice

Krkonošské muzeum Jilemnice
Vladimír Suchánek: Známková tvorba
Dům čp. 1
Jilemnice na starých fotografiích

Jílové u Prahy

17. 9. – 27. 10. 2013
30. 10. – 8. 12. 2013
4. 10. – 10. 11. 2013
20. 9. – 10. 11. 2013

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Stromy jako domy
Podnikání Středočechů

Jindřichův Hradec

13. 7. – 27. 10. 2013
21. 9. – 24. 11. 2013

Muzeum Jindřichohradecka

Pozdvihni se duše z prachu. Kramářské tisky
s náboženskou tematikou
17. 10. 2013 – 6. 1. 2014
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Letem hračkářským světem
25. 4. – 30. 12. 2013
Kodex. Výstava kopií Kodexu vyšehradského
z dílen VOŠG a SPŠG Hellichova v Praze
3. 10. – 3. 11. 2013
Nožík Tomáše Krýzy. Mezinárodní
soutěžní výstava betlémů
16. 11. – 30. 12. 2013

Muzeum fotografie a moderních
obrazových médií, o. p. s.

Akt. Mistři černobílé fotografie
Langhans, Šechtl, Seidel a ti druzí
Alexandr Paul – legenda české fotografie
Jan Halaška: Barevný svět
Dr. Kilián, strýc Bohumila Hrabala
Jaroslav Havlík: Cesty po Asii

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum

Svatopluk Dvořák: Skláři

Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary, p. o.

20. 4. – 30. 11. 2013
20. 4. – 30. 11. 2013
21. 4. – 30. 11. 2013
14. 7. – 30. 11. 2013
12. 9. – 30. 11. 2013
21. 9. – 30. 10. 2013
21. 9. – 1. 12. 2013

5. 9. – 10. 11. 2013
12. 9. – 20. 10. 2013
19. 9. – 31. 12. 2013
19. 9. – 10. 11. 2013

Zdeněk Burian: Na vlně dobrodružství
4. 9. – 27. 10. 2013
Nejvzácnější rostliny ČR
30. 10. 2013 – 12. 1. 2014

Karviná-Fryštát

Výstavní síň Interklub Karviná

Kašperské Hory
Ikony

Klatovy

Galerie Klatovy / Klenová

12. 6. – 8. 11. 2013
21. 9. – 8. 11. 2013
25. 9. – 8. 11. 2013

Klenová

Galerie Klatovy / Klenová

Antonín Kašpar: Cesta
Na začátku. Studenti a pedagogové
ateliéru UUD v Plzni
Purkrabství
Jan Šibík: Stories
Sýpka
Dreamhouse

3. 5. – 31. 10. 2013
3. 8. – 31. 10. 2013
7. 9. – 31. 10. 2013
11. 8. – 31. 10. 2013

Kouřim

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Archeologie bez hranic. Raný středověk
v Horní Falci a na Chebsku

31. 5. – 31. 10. 2013

Králíky

Městské muzeum Králíky

Historie a současnost Králického Sněžníku 29. 8. – 31. 10. 2013

Kralupy nad Vltavou

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

12. 9. – 3. 11. 2013

Krnov

MIKS – Městské muzeum Krnov
4 plus
Pohledy na Krnov
Jindřich Štreit: Brána naděje

Kroměříž

5. 10. – 3. 11. 2013
8. 10. 2013 – 5. 1. 2014
9. 11. – 8. 12. 2013

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Umění je stav duše IX
27. 9. – 3. 11. 2013
Vznik republiky a Kroměříž v roce 1918
4. 10. – 28. 10. 2013
Ateliér podle Maxe Švabinského
23. 10. 2013 – 1. 2. 2014
Pavel Holeka: Hebrejská abeceda
1. 11. – 1. 12. 2013
Křehká krása
15. 11. 2013 – 2. 2. 2014

Kunín

Zámek Kunín

Poklady z depozitáře III.
31. 3. – 28. 10. 2013
Lev oděný v purpuru. Ke 150. výročí narození arcibiskupa
Lva kardinála Skrbenského z Hříště
30. 6. – 31. 10. 2013
Bertha von Suttner
1. 9. – 28. 10. 2013
Generál Laudon. Cesta k nesmrtelnosti
7. 9. – 28. 10. 2013

Kunovice

Letecké muzeum Kunovice
Adresát: Letecké muzeum

(Povy)ražení s pokušitelem. Od antiky
do Těšína
22. 8. 2013 – 12. 1. 2014

Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Nápojové sklo ze sbírek muzea
Bedřich Barták: Obrazy
Martin Milfort: Šumava, Pošumaví
a Bavorský les

Tkaní s podzimem

Galerie umění Karlovy Vary

Momenty růstu. Sochařské dílo
Hany Wichterlové
Ona B. Skandál ve vile
60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary
Vojtěch Hynais (1854–1925)

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

29. 6. – 31. 10. 2013

Galerie u Bílého jednorožce
Barbora Blahutová, Lenka Březinová,
František Svátek: Tušení rovnováhy
7. 9. – 3. 11. 2013
Jarmila Mitríková, Dávid Demjanovič:
Tatranské pastorále
29. 11. 2013 – 26. 1. 2014
Kostel sv. Vavřince
Monika Immrová: Jiný čas
4. 8. – 31. 10. 2013

Kutná Hora

1. 4. – 31. 10. 2013

České muzeum stříbra

Hrádek
400 let Bible kralické
Kamenný dům
Pivovary na Kutnohorsku
Tylův dům
Občanské sdružení Denemark
a fotografie Miloše Truhláře

Galerie Středočeského kraje GASK

16. 10. – 30. 11. 2013
1. 4. – 30. 11. 2013
3. 10. – 31. 10. 2013

Come in / Přes práh
14. 9. 2013 – 12. 1. 2014
Monsters: The Room
15. 9. – 31. 12. 2013
Jezuitská kolej od pravěku po dnešek. Archeologický
výzkum 1998–2012
18. 9. – 24. 11. 2013

III

Kalendárium kulturních událostí
Kyjov

Škoda Auto Muzeum

Sto let zpřístupnění kyjovského
muzea veřejnosti

Mnichovo Hradiště

Vlastivědné muzeum Kyjov

Zrození muzea
27. 10. – 24. 11. 2013

Lanškroun

Z pohádky do pohádky

7. 9. – 17. 11. 2013

Lety

Ozvěny

4. 9. – 1. 11. 2013

Ležáky – Miřetice u Hlinska
Pietní území Ležáky, n. k. p.
Návraty volyňských Čechů

1. 10. – 31. 10. 2013

Liberec

Oblastní galerie v Liberci, p. o.
Mladí lvi v kleci

12. 9. – 31. 12. 2013

Severočeské muzeum v Liberci, p. o.

Lidice

13. 9. 2013 – 26. 1. 2014
23. 9. – 20. 10. 2013

Památník Lidice, n. k. p.

41. ročník Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy Lidice 2013
29. 5. – 31. 10. 2013
Zmizelé a nalézané osudy
4. 9. – 30. 12. 2013
Hrdinové – Příběhy odvahy a zrady v obrazech
akademické malířky Zdenky Landové
18. 9. – 31. 10. 2013
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Robert Vano: Výběr z platinové kolekce
1. 10. – 24. 11. 2013

Litomyšl

Městská galerie Litomyšl
Burian – Křivinka
Rodný byt Bedřicha Smetany
Prodaná nevěsta v Evropě

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
Historické televizory

Regionální muzeum Mělník

Z historie nejstaršího řemesla
Prevence trochu jinak. Kolo, můj přítel

Mikulov na Moravě

2. 10. – 3. 11. 2013

27. 9. – 3. 11. 2013
1. 10. – 28. 10. 2013

Piaristické školy v Mikulově a jejich
vědecké přístroje
28. 3. – 3. 11. 2013
Z pokladů mikulovských farností
4. 4. – 3. 11. 2013
Laura Wittek, Zuzana Knězeková, Tomáš Porubän:
Bez mena
4. 5. – 3. 11. 2013

Mladá Boleslav

Indie – mithilské rituální malby
15. 6. – 31. 10. 2013
Lýdie Šloufová: malba a tapiserie
15. 9. – 10. 11. 2013
Poklady Maldoboleslavska. Příběhy ukrývání
a objevování pokladů
5. 10. – 17. 11. 2013

IV

16. 10. 2013 – 2. 2. 2014

Náchod

1. 10. 2013 – 31. 1. 2014

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Ruské malířství 19. století
2. 3. – 3. 11. 2013
Romana Rotterová: Grafika, tapiserie – Leonard
Rotter: Sochy, akvarely
7. 9. – 3. 11. 2013
Vasil Artamonov a Alexej Klyuykov
12. 9. – 20. 10. 2013
Náchodský výtvarný podzim – 30. přehlídka
umění regionu
16. 11. 2013 – 5. 1. 2014

Nejdek

Národopisné muzeum v Nejdku
Rudé hornictví na Nejdecku

Nová Paka

Městské muzeum Nová Paka
Modeláři z Novopacka

Nové Město na Moravě

19. 9. – 1. 12. 2013
21. 9. – 31. 10. 2013

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Lenka Březinová: Chvění
Jana Jemelková: Rytmy času
Galina Miklínová: O Kanafáskovi

Muzeum Nové Strašecí

Nový Bor

Sklářské muzeum Nový Bor
Nová stálá expozice sklářství
120 let Sklářského muzea

Nový Jičín

Muzeum Novojičínska, p. o.
700 let města Nového Jičína

Odry

6. 9. – 10. 11. 2013
6. 9. – 10. 11. 2013
12. 9. – 3. 11. 2013
1. 10. – 3. 11. 2013

od 13. 9. 2013
15. 6. – 31. 12. 2013
5. 9. – 31. 10. 2013

Muzeum Oderska

Nikdo mimo nás. Cechovní kultura a řemeslná výroba
v Odrách mezi středověkem a modernou 3. 9. 2013 – 7. 1. 2014

Regionální muzeum v Mikulově, p. o.

Muzeum Mladoboleslavska

Galerie Knížecí dům
Lichtenštejnové a Moravský Krumlov

Zdeňka Polívková: Slunce v duši

Muzeum a galerie severního Plzeňska

7. 9. – 28. 10. 2013

Městské muzeum

6. 4. – 27. 10. 2013

12. 10. 2013 – 2. 3. 2014

Padělání peněz – druhé nejstarší řemeslo

Moravský Krumlov

Nové Strašecí

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Mělník

Vlastivědné muzeum

5. 10. – 3. 11. 2013

22. 9. – 24. 11. 2013

Louny

Michal Matzenauer
Mariánská Týnice – Kralovice

Mohelnice

Chléb náš vezdejší

Kulturní památka Lety

Křišťálová noc
Sympozium uměleckých škol LK

Muzeum města Mnichova Hradiště
180 let ochotnického divadla

Městské muzeum Lanškroun

17. 5. – 31. 12. 2013

Opava

Slezské zemské muzeum
Znamení vertikál
Památník Petra Bezruče
Po stopách Slezských písní

Orlová-Lutyně

24. 9. 2013 – 23. 3. 2014
3. 9. – 20. 12. 2013

Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Zvířata a jejich děti

Ostroh

Hrad Ostroh (Seeberg)
Miloš Zdražil: (Na)ladění

Pardubice

3. 9. 2013 – 31. 1. 2014
10. 8. – 10. 11. 2013

Východočeské muzeum v Pardubicích
Fotograf Jaroslav Mejvald
Počátky ploché dráhy v Pardubicích

17. 9. – 27. 10. 2013
27. 9. – 1. 12. 2013

Kalendárium kulturních událostí
Hračky, hry a dětská promítací technika 1. 11. 2013 – 2. 3. 2014
Království mašinek
7. 11. 2013 – 23. 2. 2014

Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Pozor, křehké!

Písek

13. 6. 2013 – 24. 1. 2014

Prácheňské muzeum v Písku

Plzeň

Západočeská galerie v Plzni

Masné krámy
Mikoláš Aleš v Plzni
6. 9. – 3. 11. 2013
Obrazy krásy a spásy. Gotika
v jihozápadních Čechách
27. 11. 2013 – 9. 3. 2014
„13“
Časový optimista. Robert V. Novák – knihy, plakáty,
fotografie, záznamníky, marginálie…
28. 8. – 28. 10. 2013
Architektura 60. let v Plzni
20. 11. 2013 – 9. 2. 2014

Západočeské muzeum v Plzni

Džungle za plotem
21. 8. – 28. 10. 2013
Mikoláš Aleš v Plzni
6. 9. – 3. 11. 2013
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Sv. Jan Nepomucký – 620 let od mučednické
smrti českého patrona
3. 10. – 1. 12. 2013
Muzeum loutek Plzeň
85 let divadla V Boudě
1. 8. – 31. 10. 2013
Národopisné muzeum Plzeňska
Kohútik jarabý. Drotárstvo – slovenský
fenomén
4. 10. – 31. 10. 2013
Zaniklá plzeňská čtvrť Karlov
4. 10. – 30. 11. 2013

Polička

Městské muzeum a galerie Polička – Centrum
Bohuslava Martinů

Praha

14. 9. – 10. 11. 2013
22. 9. – 10. 11. 2013

Galerie hl. m. Prahy

Městská knihovna
Obrazy a předobrazy
18. 9. – 17. 11. 2013
Dům U Kamenného zvonu
Stanislav Podhrázský: Neklidná krása 25. 10. 2013 – 23. 2. 2014
Dům U Zlatého prstenu
Život Galerie hl. m. Prahy 50
25. 9. 2013 – 5. 4. 2014
Trojský zámek
Vášeň, sen a ideál. Česká secesní plastika
3. 4. – 3. 11. 2013
Benátské hutně tvarované a české řezané sklo ze sbírek
Uměleckoprůmyslového musea v Praze
3. 4. – 3. 11. 2013

Muzeum hlavního města Prahy

Zbraně v září 1938 / Unikáty z depozitářů 12. 9. – 20. 12. 2013
Zločin a oběti
8. 10. – 20. 10. 2013
Kriminalistika ve fotografii
29. 11. 2013 – 30. 4. 2014

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Hurá do školy

Robert Krekule: Soumrak nad Táborem
3. 10. – 31. 10. 2013
Karel Steiner: Prchavý svět polaroidu
5. 10. – 3. 11. 2013
Obrazový svět pozdního středověku. Gotické
kamnové kachle na Písecku
6. 10. – 28. 11. 2013
Jiří Škoch: Fotografie
1. 11. – 30. 11. 2013

Okupace české Poličky v roce 1938
Diplomanti FAVU 2013

Muzeum Policie ČR

Peníze, nebo život?
5. 6. 2013 – 5. 1. 2014
Soul – město obehnané hradbami
25. 9. – 10. 11. 2013
Zámecký areál Ctěnice
Nové stálé expozice:
Dějiny obce Vinoře od pravěku do 20. století od 14. 9. 2013
Zámek Ctěnice – dějiny,
stavební vývoj a obnova
od 14. 9. 2013
Popelka. Jak se oblékají pohádky
13. 10. 2013 – 2. 3. 2014

Národní galerie

25. 10. 2013 – 7. 6. 2014

Klášter sv. Anežky České
CM 863. Svatí Cyril a Metoděj –
dějiny, tradice, úcta
1. 11. 2013 – 3. 2. 2014
Palác Kinských
Oskar Kokoschka: Grafika
4. 10. 2013 – 5. 1. 2014
Salmovský palác
Ludvík Kuba (1863–1956)
29. 11. 2013 – 6. 4. 2014
Šternberský palác
Jaroslav Čermák: Šimon Lomnický žebrá
na pražském mostě (1853)
24. 5. – 31. 12. 2013
Veletržní palác
Alfons Mucha: Slovanská epopej
10. 5. 2012 – 31. 12. 2013
Jan Pištěk: Pod povrchem
13. 9. 2013 – 6. 1. 2014
Paul Signac: Akvarely a tuše
17. 9. – 15. 12. 2013
Karel Prager – architekt, stavitel, vizionář 20. 9. 2013 – 5. 1. 2014
Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2013 27. 9. – 1. 12. 2013
Jan Kotík (1916–2002)
18. 10. 2013 – 23. 3. 2014

Národní muzeum

České muzeum hudby
Století valčíku a polky / Monarchie
19. 4. 2013 – 17. 3. 2014
Giuseppe Verdi (1813–1901)
2. 10. – 4. 11. 2013
Muzeum Antonína Dvořáka
Jak Novosvětská dobyla svět
20. 1. 2013 – 23. 1. 2014
Muzeum Bedřicha Smetany
Jak se u Smetanů malovalo
20. 3. 2013 – 31. 1. 2014
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Po stopě Karla Maye / Monarchie
24. 10. 2012 – 27. 10. 2013
Národopisné muzeum – Musaion
Nebojme se strašidel! Malujeme po síti
25. 9. – 30. 10. 2013

Národní technické muzeum
Nové stálé expozice:
Interkamera
Hornictví s uhelným dolem
Hutnictví s rudným dolem
Technika hrou
Drobné perly české architektury
Šedesát let České televize
160 let pro Pražany

od 8. 10. 2013
od 8. 10. 2013
od 8. 10. 2013
od 8. 10. 2013
2. 11. 2012 – 28. 10. 2013
30. 4. 2013 – 1. 1. 2014
18. 9. – 30. 11. 2013

Od věku sloužím člověku I. a II.
Tomáš Míček: Stromy světa
Turistické trasy třemi staletími

18. 9. 2012 – 31. 12. 2013
7. 3. – 31. 12. 2013
15. 6. – 28. 10. 2013

Vitální umění 1900

1. 12. 2013 – 31. 12. 2015

Národní zemědělské muzeum Praha

Obecní dům, a. s.

Památník národního písemnictví

Letohrádek Hvězda
Netušený prostor na pomezí duše a krajiny 20. 9. – 31. 10. 2013

Poštovní muzeum

Kamil Lhoták: Na kole, motorce,
ve vzduchu

28. 11. 2013 – 3. 2. 2014

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
František Drtikol: Z fotografického archivu

5. 9. – 24. 11. 2013
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Roztoky u Prahy

Židovské muzeum v Praze

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Galerie Roberta Guttmana
Pravda a lež. Filmování v ghettu
Terezín 1942–1945

Prachatice

29. 8. 2013 – 23. 2. 2014

Muzeum české loutky a cirkusu
Akustické opojení
Dětský svět za císaře pána

Prostějov

18. 9. – 24. 11. 2013
17. 10. 2013 – 15. 3. 2014

Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.

Kdo si hraje, nezlobí
12. 9. – 24. 11. 2013
Putování po moravských a slezských sopkách 12. 9. – 24. 11. 2013

Protivín

Žena na starých pohlednicích

6. 8. – 31. 10. 2013

Předklášteří

Podhorácké muzeum

Klášter Porta coeli pověstmi opředen

1. 5. – 3. 11. 2013

Přerov

Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Labyrint přerovských škol
25. 10. 2013 – 16. 3. 2014
Staré časy „datlovací“
22. 11. 2013 – 16. 3. 2014
Stříbro chudých. Cínové předměty ze sbírek
Muzea Komenského v Přerově
10. 12. 2013 – 16. 3. 2014
ORNIS – Ornitologická stanice
Ve městě to žije!
3. 4. – 31. 10. 2013

Přeštice

Dům historie Přešticka

Příbram
Hornické muzeum Příbram

1. 10. – 17. 11. 2013
1. 10. – 17. 11. 2013
26. 11. 2013 – 5. 1. 2014

Březové hory – důl Vojtěch
Příbramské stříbro

Rajhrad

Památník písemnictví na Moravě
In omnibus glorificetur Deus
Jiří Sumín

Rakovník

Muzeum T. G. M. Rakovník

Václav Zoubek: Obrazy
Bronzové a jiné poklady Rakovnicka
Galerie Samson – Cafeé
EPA 365

Rokycany

Rožmitál pod Třemšínem

1. 6. - 27. 12. 2013
24. 4. – 31. 10. 2013
2. 10. 2013 – 5. 1. 2014
1. 10. – 3. 11. 2013
3. 10. – 1. 12. 2013
14. 10. – 22. 11. 2013

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Podbrdské muzeum

Milada Voláková-Mojsesová – František Novotný:
Vlastní cestou
1. 10. – 31. 10. 2013
Martin Anderle: Fotografie
1. 11. – 30. 11. 2013

Rožnov pod Radhoštěm

Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm, n. k. p.

Muzeum a galerie Orlických hor

Orlická galerie
Pařížské roky Věry Jičínské
Karel Hladík (1912–1967): Sochařský odkaz
Jiří Šalamoun: Nejen Maxipes Fík
Orlický salon 2013 – Vzpomínáme

Rýmařov

Galerie Octopus
Velká válka a Rýmařovsko

Sedlčany

70. výročí vystěhování Sedlčanska
v letech 1943–45
Regionální betlémy

Semily

Muzeum a Pojizerská galerie
Slavné vily Libereckého kraje
Galerie
Michal Machat – Martin Šilhán:
Zkroucená rovnátka
Jaroslav Klápště

Skuteč

Městské muzeum ve Skutči

Rudolf Pollák: Očima a perem
Světem autíček, kočárků a panenek

Slavkov u Brna

Zámek Slavkov – Austerlitz
Výstava obrazů Darii Novotné
Slavkovská epopej

Slup

Vodní mlýn ve Slupi

Fotografie Pavla Popelky

Staré Město

3. 10. – 1. 12. 2013
3. 10. – 1. 12. 2013

Roudnice zmizelá
Ervín Špindler a architektonické
proměny města
Po stopách Germánů

7. 7. – 31. 12. 2013

VI

1. 10. – 31. 12. 2013
15. 10. – 31. 12. 2013

19. 10. – 1. 12. 2013

Městské muzeum Sedlčany

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Esther Stocker: Prostor bez hranic
Jan Šafránek: Na cestě

27. 4. – 27. 10. 2013
27. 5. – 27. 10. 2013
20. 9. – 27. 10. 2013
20. 9. – 27. 10. 2013

Městské muzeum Rýmařov

Sokolov

Roudnice nad Labem

28. 3. – 3. 11. 2013

Rychnov nad Kněžnou

Martin Spal: Příroda a krajina ve fotografii 24. 10. – 24. 11. 2013
Chladné zbraně
31. 10. 2013 – 5. 1. 2014
Václav Šesták: Obrazy
28. 11. – 31. 12. 2013

Podřipské muzeum

17. 5. – 27. 10. 2013
18. 10. 2013 – 30. 4. 2014

Tři století cyrilometodějské tradice
na Moravském Valašsku

Památník města Protivína

Dej Bůh štěstí aneb
O umu sládků na Přešticku
Karel Šatra: Od černobílé k barevné
Zapomenutí malíři Přešticka

Vzhůru k výšinám
Čokoláda

Muzeum Sokolov, p. o.

Zámeček – Ateliéry Křimice
Vetřelci v Karlovarském kraji

Památník Velké Moravy
Vampyrismus

Stěbořice

12. 9. – 24. 11. 2013
28. 11. 2013 – 10. 1. 2014
18. 10. – 28. 11. 2013
6. 9. – 3. 11. 2013
8. 11. 2013 – 5. 1. 2014
19. 9. – 10. 11. 2013
26. 11. 2013 – 19. 1. 2014
19. 9. – 10. 11. 2013
10. 10. – 8. 12. 2013
15. 5. – 31. 10. 2013
4. 10. – 17. 11. 2013
23. 10. 2013 – 10. 1. 2014
18. 3. – 31. 12. 2013

Arboretum Nový Dvůr

Preparátor. Putování světadíly
s Vilémem Borůvkou
Nejvzácnější rostliny ČR

19. 12. 2012 – 25. 11. 2013
6. 4. – 31. 10. 2013

Kalendárium kulturních událostí
Strakonice

Muzeum středního Pootaví Strakonice
Panenky včera a dnes
Ateliér A6 – Pavla Gregorová-Šípová
Dagmar Štibingerová

Strážnice

Městské muzeum

Výstava ke 100. výročí ZŠ Strážnice
Co nového v muzeu

Národní ústav lidové kultury

Skromné umění. Tradiční řemesla v ČR

Sušice

10. 8. – 31. 10. 2013
14. 8. – 31. 10. 2013
2. 10. – 29. 10. 2013

8. 9. – 30. 10. 2013
10. 11. – 30. 12. 2013

Turnov

Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.

Krystaly kolem nás
10. 9. – 31. 10. 2013
Natálie Smorodinová: Fotografie
5. 10. – 1. 11. 2013
Ze dřeva a kamene. Vývoj lidové
architektury v Pojizeří
17. 10. 2013 – 29. 1. 2014
Regenerace – Současný trutnovský šperk 7. 11. – 31. 12. 2013

Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Ostře elegantní

3. 10. – 31. 10. 2013

Muzeum Šumavy v Sušici

21. 4. – 31. 10. 2013

Uherské Hradiště

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.

Post duono – po polovině. Fotografie z mezinárodního
cestovatelského projektu
28. 9. – 10. 11. 2013

Krysáci
3. 10. 2013 – 5. 1. 2014
To nejlepší z archeologie. 100 let objevů a výzkůmů
na Uherskohradištsku
21. 11. 2013 – 2. 3. 2014
Galerie Slováckého muzea
Eduard Ovčáček: Ve zkratce II.
10. 10. 2013 – 5. 1. 2014
Pavel Matuška: Usmívání
10. 10. 2013 – 5. 1. 2014

Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.

Muzeum Jana Amose Komenského

Češi a Němci ve stínu dvou totalitních režimů 13. 7. – 31. 10. 2013

Svitavy

Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Šumperk

Na konci ulice les! Šumperk – předměstí
včera a dnes
26. 9. – 10. 11. 2013
Kurt Halleger
3. 10. – 1. 12. 2013
Tvůj čas je pouhopouhé prozatím...
Hodiny ze sbírek muzea
25. 10. 2013 – 2. 2. 2014

Tábor

Husitské muzeum v Táboře

Stará radnice
Obnovená krása. Ochrana, konzervace,
restaurování muzejních sbírek
1. 10. 2013 – 23. 2. 2014
Teodor Buzu, Marie M. Šechtlová,
Petr Brátka: Ex tempore
21. 9. – 24. 11. 2013

Tachov

Muzeum Českého lesa v Tachově
Naše škola
Klára Duchoňová: Svět kolem nás

Teplice

2. 10. – 31. 10. 2013
5. 10. – 31. 10. 2013

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Cestou okolo Milešovky
Opeření obyvatelé města

Terezín

18. 10. – 24. 11. 2013
25. 10. – 24. 11. 2013

Památník Terezín, n. k. p.

Malá pevnost
Jiří Kubový: Kresby, objekty
Tomáš Laub: Příčně
Gabriela Turková – Jaroslav Turek
Muzeum ghetta
Příslušníci SS v ghettu Terezín

Trutnov

Uherský Brod

JUDr. Václav Robert,
hrabě z Kounic (1848–1913)
24. 9. 2013 – 9. 2. 2014
Peníze habsburských panovníků 1526–1918 27. 9. – 10. 11. 2013

Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem

Bitva u Chlumce 1813. 200 let od válečných událostí
u Chlumce a Varvažova
1. 6. – 1. 12. 2013
Petr Menš: Obrazy, kresby, sklo
30. 10. 2013 – 17. 1. 2014

Ústí nad Orlicí

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Jubilující betlemáři
Mode Explosion
Jablonecký knoflík
Děkan Boštík

Valašské Meziříčí

2. 9. – 31. 12. 2013
26. 9. – 1. 12. 2013
26. 9. – 1. 12. 2013
18. 10. – 31. 12. 2013

Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských
Léčivé rostliny a jejich dvojníci
Příroda nezná hranic
Umění australských domorodců

Valtice

20. 6. – 3. 11. 2013
10. 9. – 3. 11. 2013
5. 10. 2013 – 5. 1. 2014

Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
Japonská inspirace
Život v tropech III.

1. 4. – 28. 10. 2013
1. 4. – 31. 10. 2013

18. 4. – 31. 10. 2013
8. 8. – 31. 10. 2013
10. 10. – 31. 12. 2013

Veselí nad Moravou

16. 10. – 31. 12. 2013

Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Trutnovsko ve fotografii Jiřího Havla
6. 6. – 27. 10. 2013
Židé na Trutnovsku. Zapomenuté osudy židovské
komunity od 16. do 20. století
3. 10. – 1. 12. 2013

Třinec

Muzeum Třineckých železáren a města Třince, a. s.

Pohlednice ze Srí Lanky
6. 8. – 30. 10. 2013
Česká filmová pohádka. Z pekla štěstí 20. 10. 2013 – 30. 1. 2014
Sv. Václav a Stará Boleslav,
významné duchovní místo
3. 11. 2013 – 28. 2. 2014
Josef Lada: Obrazy
3. 11. 2013 – 28. 2. 2014

Městské muzeum Veselí nad Moravou
Chorynští z Ledské

Veselý Kopec
Živé dědictví

Vikýřovice

16. 9. – 31. 12. 2013
27. 4. – 31. 10. 2013

Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Z historie SPZ v Čechách,
na Moravě, ve Slezsku

Vimperk

25. 10. – 16. 11. 2013

Muzeum při Správě NP a CHKO Šumava
Vimperk 1263–2013
Šumavské lokálky – 120 let železnice

Vinařice u Kladna

Hornický skanzen Mayrau
Hornictví na Kladensku

1. 5. – 30. 10. 2013
1. 5. – 31. 10. 2013

23. 6. – 20. 10. 2013

VII
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Vlašim

Zábřeh

Muzeum Podblanicka

Viktorie Chaloupková: Návraty

24. 10. – 17. 11. 2013

Vodňany

Městské muzeum a galerie Vodňany

Městská galerie
Jana Vacková, Marie Šedá Němejcová
6. 10. – 24. 11. 2013
Návrat malíře Jana Zrzavého do Vodňan 10. 11. – 29. 12. 2013

Vojna u Příbrami – Lešetice

Hornické muzeum Příbram – Památník Vojna
u Příbrami
Otmar Oliva: Kresby z vězení
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje

Volyně

2. 1. – 31. 12. 2013
2. 1. – 31. 12. 2013

Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni

Podpisowatel mena Jakub Bursa a další zedničtí mistři
doby tzv. Selského baroka 1780–1880 4. 5. 2013 – 30. 3. 2014
Známá neznámá. Jihočeská
architektura 20. století
1. 10. – 31. 12. 2013
Franta Špírek – malíř a básník samouk
4. 10. – 6. 11. 2013

Vrchlabí

Krkonošské muzeum – Augustiniánský klášter
Pavel Taclík: Fotografie Krkonoš
Dům čp. 222
Soužití s velkými šelmami – náročný
úkol i příležitost
Dům čp. 224
Hohenelbe/Vrchlabí – Proměny města

Vsetín

Muzeum regionu Valašsko, p. o.
Kouzlo dotyku
Husákovo aneb Život za normalizace
Václav Cigler: Pocta
RNDr. Bohumilu Peroutkovi
Panta Rhei. K 85. výročí Masarykova
gymnázia Vsetín

Vyškov

Muzeum Vyškovska, p. o.
Poklady Muzea Vyškovska
Jánuš Kubíček: Uměním unikat
stupiditě světa
Fenomén Igráček

7. 9. – 27. 10. 2013

Vlastivědné muzeum
Putování středověkem

Zlín

20. 9. 2013 – 12. 1. 2014

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
Petr Skala
Slavné stavby zlínského architekta
Miroslava Lorence

17. 9. – 17. 11. 2013
30. 9. – 1. 11. 2013

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Lidová architektura očima výtvarníků
Výroční obchůzky. Proměny tradice

Znojmo

18. 9. – 24. 11. 2013
18. 9. 2013 – 5. 1. 2014

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.

Velkomoravské Znojmo. Ke 1150. výročí příchodu
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu
6. 9. – 15. 11. 2013
Dům umění
Fenomén Igráček
16. 8. 2013 – 4. 1. 2014
Pavel David: Znojmo jako na dlani
13. 9. – 31. 10. 2013

Zubří

Muzeum Zubří

Rožnovská výtvarná skupina

17. 10. – 30. 11. 2013

Žacléř

Městské muzeum Žacléř
Poklady moří

5. 11. 2013 – 5. 1. 2014
17. 9. – 24. 11. 2013
3. 7. – 31. 12. 2013
22. 9. 2013 – 9. 2. 2014
1. 10. 2013 – 30. 4. 2014

Městské muzeum Žamberk
Návštěva u přátel
Přiletěl k nám anděl

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
10 let obnovení turistiky v Žatci
Fenomén Igráček
Křížova vila
Jitka Píšová: O kočkách, holkách
a tak vůbec

Ždánice

10. 4. – 29. 12. 2013

Historické fotografie Ždánic
Výstava Betlémů

Odešel PhDr. Jaroslav
Vrchotka, CSc., emeritní ředitel
Knihovny Národního muzea

6. 10. – 27. 10. 2013
30. 11. – 18. 12. 2013

Žatec

6. 10. – 17. 11. 2013

8. 10. – 17. 11. 2013
10. 10. 2013 – 5. 1. 2014

6. 9. – 29. 11. 2013

Žamberk

14. 9. – 24. 11. 2013
31. 10. 2013 – 5. 1. 2014

Městské Vrbasovo muzeum

Žebrák

Muzeum v Žebráku

Letní nebe nad Žebrákem a možná i jinde

3. 10. – 23. 11. 2013
do 31. 10. 2013
26. 11. – 5. 12. 2013
25. 5. – 21. 10. 2013

Masarykova univerzita připomíná
50. výročí založení oboru muzeologie
na Filozofické fakultě prostřednictvím výstavy

* 30. 8. 1926 Lázně Kynžvart
† 20. 8. 2013 Čelákovice
Doktor Jaroslav Vrchotka pracoval v Národním muzeu
od roku 1947 do roku 1990, z toho od roku 1971 ve
funkci ředitele Knihovny Národního muzea. Zasloužil
se o rozvoj muzejních a galerijních knihoven v Československu. Byl specialistou na historické knižní fondy,
pečoval o rozvoj Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou
a podílel se na propagaci výsledků české knihovědy,
zvláště v zahraničí. Čest jeho památce.

VIII

Technické muzeum v Brně
15. října – 31. prosince 2013
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téma: Muzeologie v teorii a praxi
Padesát let katedry muzeologie
v Brně

v roce 1976, je cesta muzeologie na vysokou školu dokončena – výuka je přenesena na univerzitu a vzniká katedra
archeologie a muzeologie. Díky vzácnému pochopení je-

Různá jubilea v životě člověka jsou důvodem pro oslavy,

jího vedoucího Radko M. Perničky je muzeologii ulehčeno

předsevzetí, rekapitulace. Pro mnohé jsou otevřením nové

putování po strastiplné cestě mezi vysokoškolsky chápané

kapitoly, změny i nových nadějí. Slaví-li podobná výročí

obory. Katedra se zapojuje mj. do celosvětového projektu

instituce, je to často obdobné. Během půlstoletí existence

vytváření muzeologického slovníku, daří se specifické br-

brněnské vysokoškolské výuky se na připomenutí uplynu-

něnské pojetí muzeologie představit i v mezinárodním mě-

lých dekád nikdy nezapomnělo. Nemělo by tak tomu být

řítku, především na půdě nově vzniklého komitétu pro mu-

ani tentokrát, a to tím spíše, že do nových časů má katedra

zeologii (ICOFOM). V květnu 1983 pořádá katedra seminář,

nakročeno ze slušné pozice. Zaměřit se na všechny aspekty

na kterém vystupuje většina hlavních postav tehdejšího

specifické „brněnské muzeologické školy“ není na malém

muzejnictví (vzpomeňme alespoň Jiřího Špéta, Josefa Be-

prostoru možné, z nedávné doby navíc obsáhlé články již

neše a Evžena Schneidera). Z „druhé generace“ brněnských

existují. Rád bych tak v následujících řádcích připomněl vý-

studentů nelze zapomenout na Věru Schubertovou, Oskara

znamné události a proměny, kterými katedra v jednotlivých

Brůžu či Marcela Lalkoviče. Silný absolventský ročník 1981

desetiletích procházela, a dále rovněž některá jména, z nichž

reprezentovali např. Tibor Díte, Bohuslav Mikulášek nebo

především na ta z doby vzdálené se již začíná zapomínat.

Vladimír Tkáč.

I. 1963–1973
Období 60. let 20. století se dodnes jeví, co do důležitých
událostí, v životě brněnské katedry jako nejbohatší a jistě
bude v budoucnu předmětem detailnějšího pojednání.
Počínaje rokem 1963 začíná při Moravském muzeu působit
muzeologické oddělení jakožto metodické centrum, orientované výhradně na muzeologii, Začátkem prosince téhož
roku vědecká rada filozofické fakulty brněnské univerzity
přijímá návrh na zřízení katedry a po odsouhlasení univerzitní vědeckou radou ji jako externí 19. prosince ustavuje.
U obou počinů stojí generační souputníci Jan Jelínek, teh-

Zahájení semináře, Z. Z. Stránský druhý zleva

III. 1983–1993

dy ředitel Moravského muzea, a Zbyněk Z. Stránský, v jehož

K překvapivé medializaci brněnské muzeologie a mu-

postavě můžeme pro celé sledované období brněnskou

zeologie obecně došlo v roce 1985, kdy byl rámci cyklu

muzeologii personifikovat. Katedra v březnu roku 1965

Klíče k minulosti odvysílán i díl věnovaný našemu oboru.

uspořádala důležitý seminář, zaměřený na výuku muzeo-

Kromě jiného zde byl neotřelým způsobem prezentován

logie, na jaře 1966 je zahájen první běh postgraduálního

i systém teoretické muzeologie, který je signifikantním zna-

studia, první studenti absolvují v roce 1968. V roce 1969

kem brněnské muzeologie do dnešních dnů. V roce 1987

začíná vycházet první teoreticky zaměřené periodikum Mu-

se podařilo zrealizovat myšlenku založení Mezinárodní

zeologické sešity, o tři roky později pak Stránský sumarizuje

letní školy muzeologie (ISSOM), fungující poté dlouhá léta

své pojetí muzeologie ve skriptech. Prvních 10 let existence

souběžně s katedrou. Po převratu se katedra muzeologie

bilancuje pracoviště formou výstavy „Cesta muzeí“ v roce

osamostatňuje – získávání kreditu se projevuje i v tom, že

1973. Zmíněné dvojici asistoval Vilém Hank, z prvních absol-

její vedoucí Zbyněk Z. Stránský v roce 1993 obhajuje svou

ventů pak zmiňme zejména Zdeňka Vašíčka a Karla Boženka.

habilitační práci a pomineme-li počin Jiřího Neustupného

II. 1973–1983

v roce 1950, stává se prvním (a bohužel, zatím posledním)
docentem pro obor muzeologie u nás. Na sklonku toho-

V následujících letech se katedra ustaluje. Stránský, který

to období dokončují svá studia na katedře mnozí dodnes

je de facto tvůrcem brněnského pojetí muzeologie, preci-

činní pedagogové a členové různých muzejních organizací

zuje své myšlenky a na sklonku let sedmdesátých je znovu

či vedoucích orgánů. Na katedru nastupuje Pavel Holman,

knižně vydává. Zhruba po deseti letech svého fungování,

který vede oddělení muzeologie až do současnosti.
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IV. 1993–2003

připomenutá padesátka je do jisté míry výročím nás všech.

V druhé polovině 90. let se stále aktivní Stránský snaží

A katedře přeji, aby její činnost v následujících padesáti

o akreditaci doktorského studia, bezúspěšně. Roku 1994

letech byla tak bohatá a úspěchy tak velké, že jí na strán-

vzniká při brněnské univerzitě oddělené pracoviště – ka-

kách Věstníku AMG bude muset být věnován dvojnásobný

tedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví (UNESCO

prostor.

Chair for Museology and World Heritage), kterou v prvním

Václav Rutar

období vede Vinoš Sofka, od roku 2002 pak Jan Dolák, který
působí na oddělení muzeologie i jako pedagog s výrazným
mezinárodním přesahem. Šestiletá existence novodobé
samostatné katedry muzeologie je ukončena zpětným při-

Studium muzeologie na Slezské
univerzitě v Opavě

členěním ke katedře archeologie. Na konci milénia vychází

Dne 8. října 2013 uplynulo 23 let od zahájení vysoko-

stručné shrnutí Stránského pojetí muzeologie, jenž je po-

školské výuky historie a muzeologie na Slezské univerzitě

dle mého názoru svou formou těžko překonatelným dílem,

v Opavě (dále jen SU). Výuka byla nejprve realizována na

které lze nabídnout i studentům mimooborovým a snad

Filozofické fakultě v Opavě, zpočátku součásti Masarykovy

i případným zájemcům z řad širší veřejnosti. Katedra si stu-

univerzity v Brně, na které vznikla Katedra historie a Kate-

dentskou výstavou v roce 2002 připomněla 80 let výuky

dra literární vědy, muzeologie a fotografie. Ústav historie

muzeologie v Brně (v souvislosti s lektorátem muzejnictví

a muzeologie vznikl rozhodnutím senátů SU a Filozoficko-

Jaroslava Helferta). Muzeologii bylo postupně umožněno

-přírodovědecké fakulty v roce 1992 a tvořilo jej Oddělení

studovat v rámci řádného i kombinovaného studia, volně

historie a Oddělení muzeologie, ke kterým v roce 1995 při-

kombinovatelného či dokonce samostatně.

byl jako třetí součást Archeologický seminář. V roce 2008

V. 2003–2013

přijal ústav název Ústav historických věd (dále jen ÚHV)
a jeho vnitřní strukturu tvořila Oddělení historie, Oddělení

Uplynulé desetiletí práce oddělení muzeologie nepři-

památkové péče a muzeologie (dále jen OPPM) a Oddělení

neslo zásadní zlomy. Rozšiřuje se však počet externích vyu-

archeologie, které se v roce 2009 osamostatnilo a vytvořilo

čujících, částečně dochází ke generační obměně. Absolven-

samostatný Ústav archeologie.

ti se v mnoha případech dostávají na vedoucí a ředitelské

V současné době je ÚHV plně akreditovaným pracoviš-

funkce v českých muzeích. Oddělení spolupořádá několik

těm s právem konat rigorózní, doktorská, habilitační i pro-

velkých konferencí. Úspěšná spolupráce je navázána s Tech-

fesorská řízení v oboru Historie se zaměřením na české

nickým muzeem v Brně, které se v těchto letech stává jed-

a československé dějiny. Těsný kontakt příbuzných oborů

noznačně hlavní platformou pro diskuzi muzeologických

se přirozeně odrazil a odráží ve specifické náplni studijních

témat, často v úzkém spojení s pojetím zmiňované „brněn-

oborů akreditovaných na SU, ve kterých je kladen důraz

ské muzeologické školy“. Z tohoto úhlu pohledu se jako

na interdisciplinární spolupráci jednotlivých vědních dis-

nejdůležitější ukazují proběhlé konference „Muzeum na po-

ciplín a projevuje se i v badatelské profilaci ústavu. Vedle

čátku 3. tisíciletí“ (2008) a zvláště „Muzealizace v soudobé

dlouhodobé výzkumné orientace na slezské a české, resp.

společnosti a poslání muzeologie“ (2006), pořádaná AMG

československé dějiny, se velmi dynamicky rozvíjí výzkum

ve spolupráci s dalšími subjekty v souvislosti s významným

ovlivněný soudobými přístupy kulturních dějin, zaměření

životním jubileem Zbyňka Z. Stránského. Sborník ze sympo-

na moderní dějiny i na oblast ochrany kulturního dědictví

zia přináší mj. vynikající přehledové články o vývoji katedry

a jeho prezentace.

z pera Vladimíra Podborského či přímo o muzeologii brněn-

Pracovníci ÚHV řešili a řeší celou řadu projektů – od vý-

ské od Christiana Müller-Stratena. Od října 2013 si oddělení

zkumného záměru a dalších projektů podpořených MŠMT,

uplynulé půlstoletí připomíná studentskou výstavou.

projektů podpořených GA ČR a dalšími poskytovateli až po
současně řešené tři projekty spadající do Operačního pro-

Výše uvedené statě spolu s několikerými muzeologickými skripty a vybranými příspěvky do tuzemských periodik

gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z nichž je jeden přímo zaměřen na muzeologii, resp. muzeografii.

(Muzeologické sešity, Muzejní a vlastivědná práce – Muzeum,

Muzeologii nelze na SU studovat samostatně. Nejprve

Museologica Brunensia) přinášejí detailnější vhled do jádra

mohli zájemci o studium absolvovat studijní obor Historie-

brněnského učení a jeho vývoje po stránce obsahové a or-

-muzeologie. Později přibyly další možnosti dvouoboro-

ganizační. Zvolil jsem rekapitulaci jako nejsnazší formu

vého studia muzeologie a to s archeologií, knihovnictvím

připomenutí. Předpokládám, že Vám tento výlet do jedné

a do nedávné doby i s cizím jazykem. Dvouoborovou mu-

z historií nevehnal slzy do očí. Ale domnívám se, že výše

zeologii lze absolvovat jak v bakalářském, tak navazujícím
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magisterském studiu. Na Oddělení památkové péče a mu-

je také důležitý muzeologický knihovní fond, který je sou-

zeologie jsou dále akreditovány bakalářské studijní obory

stavně doplňován nejen českou literaturou. S reálnou situ-

Dějiny kultury a Historie-památková péče, nejnověji nava-

ací v českém muzejnictví jsou studenti seznámeni v rámci

zující magisterský studijní obor Ochrana kulturního dědic-

absolvování povinné praxe, přičemž studenti si sami mo-

tví, který je vyváženou kombinací muzeologie, památkové

hou zvolit instituci spravující kulturní dědictví, ve které by

péče a dalších historických věd. Na SU je možnost přihlásit

praxi chtěli vykonat. Mimo to ústav podporuje zahraniční

se k rigoróznímu řízení ve studijním programu Historické

mobility studentů, přičemž studenti mají možnost výběru

vědy v oboru Historie-muzeologie, příp. se přihlásit k dok-

z mnoha univerzit po celé Evropě. Dále jsou studenti podpo-

torskému studiu v oboru Historie se zaměřením na české

rováni v aktivních účastech nejen na muzeologických konfe-

a československé dějiny s dizertační prací zaměřenou na

rencích, což jim umožňuje získávat velmi cenné zkušenosti.

dějiny muzejní práce, resp. muzejního fenoménu jako

Po absolvování bakalářského a zejména magisterského

takového.

studia by měli být studenti připraveni nejen vykonávat sa-

Co se týká vědecko-pedagogického sboru, tak na OPPM

mostatně veškeré muzejní činnosti, ale podílet se i na roz-

jsou zastoupeni jak odborní pracovníci zabývající se mu-

voji a podobě muzeologie jako vědy. To, že to řada absol-

zeologií a památkovou péčí, dále dějinami umění a sběra-

ventů dokázala, naznačuje, že naše společné úsilí má smysl.

telství, ochranou přírodního dědictví a životního prostředí,

Bližší informace naleznete na webových stránkách

k nimž je nutné ještě připočíst konzervátory a restaurátory.

http://www.uhv.cz. Aktuální dění naleznete na facebooko-

Odborné pracovníky OPPM dále doplňují kmenoví pracov-

vém profilu http://www.facebook.com/uhv.cz.

níci ÚHV zabývající se historickými vědami. Sbor dále dopl-

David Váhala a kol. pracovníků ÚHV

ňuje řada externistů, kteří působí jak v muzejní, tak památkářské nebo archivní praxi, díky čemuž mohou studentům
efektivně zprostředkovat reálnou situaci v našich oborech.

Pohledy absolventů

oboru muzeologie v Opavě a Brně
Redakce Věstníku AMG se zeptala vybraných absolventů
obou pracovišť na jejich zkušenost se studiem muzeologie.
Následující odpovědi přináší několik subjektivních pohledů na
obor v posledních dvaceti letech, nikoli srovnávací analýzu.
Respondenti jsou seřazeni chronologicky podle doby svého
studia. Odpovídali na následující otázky:
1. Jak je/byla výuka muzeologie na Vašem pracovišti koncipována? Na co je/byl zejména kladen důraz? Jaký je/byl
poměr teoretických předmětů a praktických dovedností?

Studenti při zpracovávání seminárních prací v předmětu
Konzervace a restaurování
Během studia je kladen důraz na využitelnost poznatků

2. Je absolvent připraven na práci v muzeu? Má v rámci studia
možnost se specializovat? Má další možnosti uplatnění?
3. Jaká je Vaše osobní zkušenost se studiem? Co byste chtěli

v praxi, proto je poměr muzeologických a muzeografických

vyzdvihnout? Kde jsou podle Vás příležitosti ke zlepšení?

předmětů vyvážený. Z důvodu, že na SU je možné pouze

4. Odpovídá koncepce oboru současné společnosti a jejím

dvouoborové studium muzeologie, lze jej absolvovat pou-

potřebám? Jak by mohl vypadat obor muzeologie do

ze v prezenční formě – samotná náročnost studia a plnění

budoucna?

studijních povinností by ani dálkové studium neumožňovaly. Mimo standardní vybavení mají studenti k dispozici kva-

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.

litně zařízené laboratoře ÚHV, kde jsou intenzivně sezna-

předseda Českého výboru ICOM,

mováni s problematikou sanační a preventivní konzervace

vedoucí kurátor sbírky skla a ke-

a restaurování. Konzervaci a restaurování si navíc studenti

ramiky UPM

osvojují při zpracovávání seminárních prací, kdy navrhují

studium muzeologie:

a posléze realizují komplexní zásah na konkrétním předmě-

bakalářské 1990–1993 v Opavě,

tu včetně jeho kompletní dokumentace. Oddělení dále dis-

magisterské 1993–1995 v Brně

ponuje modernizovanou učebnou výpočetní techniky, ve

1. Patřím k prvním absolventům studia muzeologie

které jsou instalovány muzejní evidenční a dokumentační

v Opavě (1993, v kombinaci s historií). Krátce poté, co jsme

aplikace, se kterými se studenti učí pracovat. Pro studenty

se ve škole trochu rozkoukali, v nás vzrostl pocit, že přemíra
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muzeologické teorie nás na budoucí uplatnění v životě do-

výuky, něco jiného skutečná práce v muzeu. Specializace je

statečně nepřipraví. Zorganizovali jsme doslova vzpouru,

případně možná v navazujícím magisterském studiu, a to

na jejímž konci bylo posílení stávajících a zavedení nových

buď na muzejní pedagogiku, nebo muzejní výstavnictví.

přednášek, seminářů a cvičení z praktických oblastí. Do-

3. Odpověď na tuto otázku je pro mě osobně obtížná.

dnes jsem rád, že se tak stalo, neboť k nutnému muzeolo-

Absolvoval jsem před dvaceti lety a od té doby pracuji na

gickému základu přibylo to, co jsme jako budoucí muzejní

brněnské katedře. Postgraduální (dnes specializační) studi-

historici též potřebovali. V Brně jsme byli se skladbou před-

um mělo přece jen určitá specifika, která se dnes přenesla

mětů spokojeni. Poznali jsme tam další osobnosti a odlišné

do kombinovaného studia. Výuka byla a je soustředěna do

přístupy k práci. Osobně proto studium na dvou školách

třídenních konzultací, je přeci jen intenzivnější a studenti

namísto jedné považuji za velký přínos.

jsou většinou z oboru. Takže oficiální výuka byla doprová-

2. Jednoduchá odpověď: stačí se rozhlédnout, kde všude absolventi muzeologie z Opavy a Brna nyní působí.
3. Studia muzeologie na univerzitách v Opavě a v Brně
s odstupem času vnímám velmi příznivě. O tom, co mi dala,

zena neoficiálními diskusemi s kolegy, které také všechny
obohacovaly. V denním studiu tato možnost odpadá. Navíc
vysokoškolské studium prošlo řadou změn, což srovnání
ztěžuje. Možnosti zlepšení jsem naznačil jinde.

svědčí skutečnost, že se muzejní práci věnuji již téměř 20 let

4. Myslím si, že v současné době koncepce oboru odpo-

(od roku 1995), jakkoliv jsem to během studia vlastně vů-

vídá potřebám praxe. Základem výuky jsou přednášky, kte-

bec neplánoval. Děkuji osudu za příležitost studovat a řadě

ré mají seznámit studenty se základními činnostmi muzea

skvělých učitelů za předaný základ, ze kterého při práci au-

a připravit je na práci v této instituci. Na to navazují volitel-

tomaticky čerpám a každodenně si to uvědomuji. Během

né přednášky a semináře, které rozšiřují základní poznatky

studia jsem význam muzeologie spíše podceňoval. Praxe

a umožňují si vyzkoušet řadu věcí prakticky. Vývoj oborů

mne ale přesvědčila o tom, že mnozí pracovníci muzeí nebo

závisí na personálních možnostech, kolik bude odborníků

galerií by její absolutorium potřebovali jako sůl…

využitelných i ve výuce. Pak by bylo možné případně rozší-

4. Věřím, že se na obou školách bude muzeologie rozví-

řit specializaci a nabídku výběrových přednášek. Rovněž by

jet v duchu nejnovějších muzejních trendů bez toho, aby se

bylo možné i posílení praktické výuky, ale zde je otázkou,

upustilo od důsledného uplatňování odbornosti v jednot-

zda by se ji podařilo zajistit finančně.

livých oborech při péči o uchování a prezentaci kulturního
dědictví. Důležité je citlivé vyvážení teorie a praxe.

Mgr. Petr Nekuža
vedoucí oddělení dokumentace

Brněnští absolventi

vědy a techniky
Technického muzea v Brně

Mgr. Pavel Holman

studium muzeologie:

Ústav archeologie a muzeologie,

kombinované 2000–2005

Filozofická fakulta
Masarykovy univerzity v Brně

1. Kombinované studium oboru Muzeologie MU FF

studium muzeologie:

v Brně jsem absolvoval v letech 2000–2005. Koncepce vý-

postgraduální 1990–1993

uky muzeologie byla v těchto zmíněných letech rozmanitá
a důležitým faktorem pro sdělení teorie od učitele směrem

1. Jako v dalších oborech je studium v základě konci-

ke studentovi byla sama osoba učitele či profesora. Dle

pováno ve dvou stupních – bakalářské a magisterské. Ba-

mého názoru zde byla snad jediná chyba, ale nebudu niko-

kalářské studium je zaměřeno více prakticky, magisterské

ho zpětně navzájem porovnávat. Bakalářské studium bylo

pak více teoreticky. V bakalářském studiu je nejprve obec-

většinou zaměřeno na historii a teorii, magisterské se změ-

ný úvod do studia muzeologie a historie muzejnictví, ná-

nilo na propojení s praktickými úkoly.

sleduje výuka jednotlivých činností v muzeích. Nejprve je

2. Myslím si, že absolvent Muzeologie je v základních

přednáška, kde se studenti dozvědí základy, na ni navazují

rysech připraven na práci v muzeu či galerii, ale během stu-

semináře, kde si mohou teoretické poznatky ověřit v praxi.

dia není možné poznat všechny aspekty odborné práce ku-

Výuka je doplňována o odborné exkurze. Cílem je připravit

rátora či dokumentátora. Doporučoval bych v rámci studia

studenta na praktickou činnost v muzeích. V magisterském

mnohem více času věnovat stážím na pracovištích muzeí či

studiu je pak teoretická nadstavba.

galerií. Specializovat se během studia je možné, pokud stu-

2. Student by měl být na práci v muzeu připraven. Ale je

dent projeví opravdový zájem. Nejsem si jist, zda studenti

to vždy individuální záležitost. Něco jiného je cvičení v rámci

v době studia nějaký vyhraněný zájem o určitá historická
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období mají. Další uplatnění v rámci paměťových institu-

Z mých odpovědí vyplývá, že muzeologii by prospěla větší

cí jistě absolventi Muzeologie mají, ale na trhu práce to je

aplikace praktických zkušeností, širší zapojení odborné ve-

mnohem složitější.

řejnosti do muzeologických programů a otevření muzeolo-

3. Osobní zkušenosti mám vcelku dobré a oproti „mili-

gie novým společenským trendům.

tantním” odpůrcům Muzeologie z řad historiků, etnologů,

4. Naše společnost stále vidí muzeum jako zkostnatělou

biologů, archeologů a dalších se snažím být jejím zastán-

instituci, která neodráží současný svět. Muzeologie by měla

cem. Velkým kazem na brněnské Muzeologii jsou dle mého

pomoci tento nelichotivý obrázek změnit, protože myšlen-

názoru osobní antipatie některých kolegů. Prostor pro

kový vývoj v muzeích se mění a zahrnuje velké množství

pěstování muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy

oblastí. Na toto by měla reagovat i muzeologie, aktivně ma-

univerzity v Brně není oproti jiným oborům velký a měl by

povat dynamiku vývoje oboru a přizpůsobovat se.

proto převládnout zájem o společnou věc – o muzeologii.
4. Obor Muzeologie musí akceptovat nové směry

Mgr. Zdeňka Kalová, DiS.

a trendy nejen v pojetí prezentace, ale také ve zpětných

kastelánka Státního zámku

vazbách společnosti a souvisejících faktorech jejích potřeb.

Litomyšl

Muzea či galerie mají velké konkurenty v novém fenoménu,

studium muzeologie:

postupně pronikajícímu do českých zemí – Science Centre.

magisterské 2003–2008

Jde povětšinou o vybrané jevy společnosti, moderně a za
obrovské peníze prezentované, které mají velký úspěch,
protože jsou velice atraktivní a interaktivní. Je to současný

1. Muzeologie na brněnské Filozofické fakultě Masary-

směr a u veřejnosti sklízí tyto instituce zasloužený úspěch.

kovy univerzity je zaměřena na řešení praktických problé-

Muzea a galerie mají jinou úlohu, jejich historické předměty

mů, s kterými pracovník v muzeu, galerii, nebo v jakémkoliv

jsou nezastupitelné a s modely a interakcemi nezaměnitel-

kulturním zařízení denně bojuje. Poskytuje základ od admi-

né. Výstavy či expozice v muzeích a galeriích však musí ak-

nistrativy a práci s databázovými evidenčními programy,

ceptovat nové způsoby komunikace s návštěvníky a zde by

přes zákonný rámec až po historii sběratelství či základy re-

právě mohl být rozvinut nový směr v přípravě muzejníků.

staurátorské a preventivní péče o sbírky. Důraz je kladen na
práci a studium přímo v muzejním, v galerijním prostředí,

Mgr. Lubomír Anděl

a to díky spolupráci s mnoha institucemi jako je např. Tech-

Vedoucí sbírkových

nické muzeum v Brně. V navazujícím studiu nechybí pohled

a mobiliárních fondů

do psychologie chování návštěvníka, nebo muzeopedago-

Muzea Vysočiny Pelhřimov

giky, tedy opět ryze praktických záležitostí. Mnoho vyučují-

studium muzeologie:

cích pracovalo, či dokonce ještě působí, v nejrůznějších kul-

magisterské 2000–2007

turních zařízeních, muzeích, galeriích. Poměr teoretických
a praktických dovedností byl velmi vyvážený, nicméně vše

1. V době mého absolvování se kladl důraz na teoretické znalosti z oborové legislativy, historie oboru a obecně

je odvislé od osoby přednášejícího a hodnotím tak dobu
svého studia.

sběratelské činnosti, méně pak na praktické muzejní postu-

2. Pokud absolvent opravdu chce pracovat pro muze-

py a dovednosti. Míra teoretických znalostí tedy převažova-

um nebo jinou kulturní instituci, dostane během studia ob-

la nad praktickými – zda je to chybně, musí posoudit jiní.

jemný balík praktických informací, které lze velmi efektivně

2. Absolvent muzeologie je určitě připraven na práci

využít během začátků. Nicméně, ke specializaci jej dovedou

v muzeu, nevím však, zda jsou na absolventy připravena ně-

spíše další studijní obory. Muzeologie jako taková je obor

která naše muzea. Určitá možnost specializace je v každém

ze své podstaty velmi široký a sbíhají se v něm poznatky

oboru, muzeologii nevyjímaje. Chybí zde ovšem širší pod-

z mnoha jiných vědeckých disciplín a specializací. Má po-

pora vyučujících a ochota mnohých studentů rozšiřovat

skytnout základ péče o věci kulturní povahy a sbírky, nikoliv

svoje znalosti a schopnosti. I zde platí, že kdo je otevřený

jen o jeden typ sbírkových předmětů! Absolventi pak díky

novým nápadům, aktivně pracuje a rozšiřuje svoje kompe-

tomu nacházejí uplatnění nejen v muzeích, ale často pracují

tence, najde uplatnění i jinde.

například v široké oblasti památkové péče, nebo cestovní-

3. Na dobu studia vzpomínám rád. Studium muzeologie
mne přivedlo do oboru, který byl pro mne do té doby po-

ho ruchu, v kulturních centrech měst a obcí, informačních
centrech atp.

měrně neznámý, ale brzy se stal mým hlavním zdrojem in-

3. Přiznám se, že vzhledem k tomu, že jsem podobný

spirace a pracovních příležitostí. A zůstal až do současnosti.

obor studovala již před nástupem na brněnskou Masarykovu
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univerzitu, v rámci praxí jsem prošla řadu muzejních institu-

dalším tradičním předmětům dokládají celkový vývoj oboru

cí včetně jejich zákulisí a depozitářů, přesně jsem věděla, do

a umožňují komplexní pochopení jednotlivých předmětů.

čeho „lezu“. To právě je největší devizou brněnského oboru.

Příležitost ke zlepšení vidím určitě v dostupné literatuře

Vyučující znalí tohoto prostředí se snaží seznámit, předat

ke studiu. K dispozici jsou tradiční tituly autorů z předcho-

zkušenost studentům.

zích desetiletí, nicméně problematiku typu dokumentace

Vždy je co zlepšovat. Určitě v rámci oboru chyběla (během mého studia) kvalitní výuka dějin uměleckého řemes-

současnosti apod. si musí student sestavit z dostupných
článků a příspěvků ve sbornících sám.

la, i když je volitelná v rámci jiných oborů, PR komunikace

4. V rámci přednášek student jistě dostane celou řadu

a marketingových technik nebo práce s financemi, vhled do

informací o aktuálních potřebách návštěvníků a je hlavně

grantové změti v rámci ČR.

na jeho osobní zainteresovanosti, zda se tomuto tématu

4. To si netroufám posoudit. Trochu se to podobá dotazu: Potřebují současní čeští lidé muzea?

bude věnovat i nadále. Vzhledem k tomu, v jaké finanční
situaci se většina muzejních institucí pohybuje (a situace do

Budoucnost? Utopicky: čeští odborníci jsou příliš kon-

budoucna se bude spíše zhoršovat), možná by nebylo od

zervativní, proto dejme do budoucna muzeologům mož-

věci, zařadit do výuky také přednášky na téma fundraising,

nost vidět oborové kolegy v zahraničí. Poznají, že technolo-

sponzoring apod.

gie rozpohybují i statické obrazy, vytvoří neuvěřitelnou šíři
suvenýrů a pedagogických pomůcek, že moderní umění

Opavští absolventi

může doplnit barokní interiéry zámku, že muzeum je zajímavým místem pro společenská setkání, sponzorské veče-

Mgr. Antonín Šimčík

ry, že baví i děti, přestože není lunaparkem, atp. Realisticky:

ředitel Slezského zemského

nechme jim alespoň současné finanční prostředky k přežití.

muzea
studium muzeologie:

Magdaléna Kroupová, BBus

bakalářské a navazující

(Hons)

magisterské 1993–1999

vedoucí Oddělení obchodu
a marketingu Národního muzea

Po přečtení níže uvedených otázek redakce jsem poněkud

studium muzeologie:

zaváhal, zda jsem schopen na vše relevantně odpovědět,

navazující magisterské

nicméně vážím si této příležitosti a v níže uvedeném tex-

2011–2013

tu prezentuji svůj osobní názor s nadějí, že přispěje k ote-

1. Soudím pouze podle navazujícího magisterského

vřenější diskusi a rozvoji vysokoškolské výuky muzeologie

studia, neboť bakalářské studium jsem absolvovala jinde.

a zejména zvýšení nároků na kvalifikaci odborných pra-

Velký důraz je kladen na historickou a teoretickou muze-

covníků muzeí. Příklady z jiných oborů lidské činnosti nám

ologii, což je jistě naprostý základ znalosti oboru. Příleži-

zřetelně ukazují, že rozvoj nelze spojovat s ničím jiným, než

tosti změny poměru teoretických/praktických dovedností

s vysokými nároky na kvalifikaci a profesní etiku. Byl bych

či jiných konkrétních oborových zaměření bych viděla ze-

rád, kdyby se to, co se po těžkém boji a mnoha obětech po-

jména v aktivní komunikaci přímo s muzejními institucemi

dařilo v oblasti muzejní konzervace a restaurování, povedlo

a reagování na aktuální potřeby či personální nedostatky/

pro celý obor, a stalo se východiskem pro další budování

přebytky v jednotlivých oborech činnosti.

sebevědomé a rigorózní disciplíny. Je totiž zřejmé, že disku-

2. Vzhledem k tomu, že jsem již před začátkem studia

si nelze vést, pokud aktéry odděluje rozdílná úroveň očeká-

pracovala v muzeu, nevím, zda mohu dostatečně objektiv-

vání či znalosti problematiky. Díky ignorování podobných

ně odpovědět na tuto otázku. Myslím si, že záběr předmětů

skutečností skončila řada mimořádných záměrů a také ne-

a učiva je velice široký a umožňuje absolventům věnovat

jeden odborník, aniž se podařilo posunout věci k lepšímu.

se v muzeu celé řadě nejrůznějších činností. Možnost „spe-

Proto je třeba více vysokoškolsky kvalifikovaných profesi-

cializace“ v rámci studia bych viděla zejména ve zvoleném

onálů, schopných korektní a věcné argumentace, nepone-

tématu diplomové práce, kterému se student věnuje dů-

chávajících ležet ladem zjevné příležitosti.

kladněji než ostatním. Specializace v rámci praktické čin-

1. Na Slezské univerzitě v Opavě bylo řádné studium

nosti je ale dle mého názoru možná až přímo na muzejním

muzeologie koncipováno od roku 1991 s důrazem na kom-

pracovišti, což není jistě nic neobvyklého.

binaci teoretických a praktických složek. Unikátní je určitě

3. Rozhodně oceňuji, že je výuka z velké části založe-

důraz položený na předměty z oblasti ochrany sbírkových

na na současných trendech v muzejnictví, které tak díky

předmětů, speciálně pak výuka konzervace a restaurování.
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Podobně netradiční a důležitý je akcent věnovaný ochraně

studia muzeologie, specializovaného na kurátorskou a re-

přírodního dědictví. Za zmínku stojí i role dějin hmotné kul-

staurátorskou odbornost. Za nezbytnou pak považuji kom-

tury, umění, etnologie, archeologie apod. V kombinaci s te-

binaci s jiným vědním oborem. Klíčovým přínosem takové-

oretickou muzeologií, zaměřenou na identifikaci hodnot

ho spojení totiž není pouze orientace v další problematice,

sbírkového předmětu a jejich ochranu a využití, přináší tato

ale zejména osvojení si rigorózní vědecké metodologie

intersdisciplinarita příležitost k osvojení klíčových poznatků

a schopnosti kritické analýzy řešené problematiky, kterou

a dovedností, včetně schopnosti zdůvodnit svá rozhodnutí.

bohužel muzeologie stále postrádá. Zcela nezbytným je

Výsledné kompetence absolventa by tak měly umožňovat

pak rozšíření zájmu minimálně na prostor střední Evropy,

jak zvládnutí role kurátora, tak konzervátora-restaurátora.

lépe však větší.

2. S odstupem řady let lze konstatovat, že přechod absolventů do praxe je ve většině případů velmi snadný. Snad

Mgr. Václav Michalička

je to způsobeno důrazem na vyváženost praktické a teore-

vedoucí Muzea v Příboře,

tické výuky, která je v ČR jedinečná, snad kombinací s jiným

pobočky Muzea

vědním oborem, jelikož muzeologie je vždy studována

Novojičínska, p. o.

coby dvojkombinace. Významnější příležitostí pro speci-

studium muzeologie:

alizaci v rámci studia je zejména řešení závěrečných prací

magisterské 1999–2004

v bakalářském i navazujícím studiu. Bohužel se nepodařilo
prosadit záměr samostatného navazujícího studia muzeo-

1. Obor historie-muzeologie jsem studoval na Slezské

logie, v rámci kterého by se studenti specializovali na ku-

univerzitě v letech 1999–2004. Od té doby se tento obor

rátorskou, či restaurátorskou problematiku. I přesto je pro-

na této univerzitě velmi výrazně proměnil. V době mého

filování studentů skutečností, která je obvykle podpořena

studia byl poměr teoretických a praktických předmětů vel-

vedoucími diplomových prací.

mi šťastně vyvážen. Teorii, která se zakládala na poměrně

Rozhlédnu-li se po našich muzeích, myslím, že uplat-

důkladném poznání principů kulturních hodnot, doplnily

nění absolventů není problém, spíše naopak. Dostávám

praktické znalosti zejména z oblasti práce se sbírkovými

stále dotazy. zda nemohu doporučit vhodného kandidáta,

předměty v rámci selekce, tezaurace, prezentace i konzer-

nicméně počet absolventů je omezený. Nespornou konku-

vace. Při muzeologické výuce byl kladen důraz především

renční výhodou našich absolventů je i skutečnost, že vedle

na precizní poznání muzealizované skutečnosti, vytváře-

muzeologie jsou kvalifikování i v dalším oboru. Jejich za-

ní hodnotného tezauru v mnoha logických souvislostech

městnavatel tak získá nejenom kurátora či restaurátora, ale

a následnou péči o sbírkové předměty v rámci dokumenta-

také historika, archeologa apod.

ce i konzervace.

3. Rozhodně dobrá. Měl jsem štěstí na zajímavé a in-

2. Absolventi, kteří studovali ve stejné době jako já, byli

spirující učitele napříč obory. Studoval jsem ovšem na

na práci v muzeu připraveni velmi dobře a v rámci běžné

zcela jiné škole, než jakou je Slezská univerzita dnes. Míra

muzejní práce byli schopni realizovat kvalitně všechny úko-

neformálnosti a prostupnosti napříč obory byla unikátní

ly, které musí plnit paměťové instituce muzejního typu. Za

a souvisela s věkem univerzity i doslova kapesními roz-

velmi šťastné považuji, že se obor nestudoval samostatně,

měry. Nadšení vyučujících, kteří objevovali a nabízeli další

ale pouze v kombinaci historie-muzeologie. Právě tato

a další témata, bylo strhující, a vlastně pro můj další život

kombinace poskytla poznání mnoha souvislostí a umož-

určující. Takže ať už to byly přednášky ze středověku, umě-

nila mi pozdější specializaci v oboru historie a etnogra-

lé inteligence nebo dějin hmotné kultury, byly podstatné

fie, při zachování mnohovrstevnatých poznatků z oboru

pro mé formování coby studenta muzeologie. Vzhledem

muzeologie.

k neopakovatelnosti této konstelace je dnes reálné pře-

Osobně jsem se nepotýkal s problémy uplatnění a vy-

devším zaměření se na kvalitu výuky, případně oživení zá-

studovaný obor v kombinaci se zkušenostmi získanými při

měru na specializovanější studium navazující muzeologie,

vytváření diplomové práce mi umožnil rychlý a bezproblé-

s důrazem na kurátorskou a restaurátorskou odbornost.

mový vstup do muzejní i vědecké činnosti.

V každém případě nesmí dojít k oslabení seminární výuky

3. V rámci studia na Slezské univerzitě bych chtěl vy-

a formalizaci, která je na humanitních oborech velkým pro-

zdvihnout tehdejší poměrně velmi obtížnou formu studia

blémem. Pokud bude oslabena kritická péče vyučujícího

a náročné požadavky na odvádění precizní práce zejména

o studenta, rozplyne se dosažená kvalita v šedi průměru…

při cvičeních (seminární práce, referáty, tvorba muzejních

4. Jak jsem již uvedl, ideální se mi jeví kombinace ba-

libret a scénářů, měření působení znečištěného ovzduší na

kalářského studia všeobecné muzeologie a navazujícího

památky, praktická konzervace, rychlou orientaci v muzejní
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praxi ihned při nástupu). Na studium ovšem prakticky nava-

tehdejší stav, trochu mi, jak už jsem uvedl, v případě baka-

zuji i dnes téměř každodenně při desetileté muzejní praxi.

lářského programu chybělo větší zaměření na praxi, užší

Vyzdvihnout bych chtěl především dobrý teoretický základ

propojení a spolupráce při přípravě studentů s muzejními

získaný v rámci teoretické muzeologie a axiologie. Právě

institucemi, „osahání si“ toho, jak muzeum vlastně funguje

axiologii považuji za klíčový předmět, kdy z předaných po-

a na jaké potenciální problémy se pak v praxi připravit. Mu-

znatků dodnes vycházím.

zejním institucím tato spolupráce zase může poskytnout

4. Koncepci oboru, tak jak byla nastavena na SU i s da-

tolik potřebnou zpětnou vazbu a nové impulsy do jejich

nou kombinací historie-muzeologie, považuji ve své pod-

činnosti. Právě v této oblasti dochází v poslední době k po-

statě téměř za nadčasovou. Mnohé věci, které jsme se učili

zitivním změnám, např. také díky projektům OP VK, a tento

ve spojitosti s globalizací a hledáním kulturní identity,

trend vidím jako důležitý moment v budoucnosti oboru.

nacházejí své uplatnění především v dnešní době. Pokud
mám dobré informace, tak se v současnosti koncepce obo-

Po stránce teoretické přípravy nelze vytknout nic, zvláště
jsem oceňoval důraz na filosofické aspekty muzejní práce.

ru na Slezské univerzitě změnila a vytratil se důraz na teoretickou muzeologii a axiologii, což považuji za nešťastné. Ale

Mgr. Markéta Kouřilová

možná nemám přesné informace.

náměstkyně pro společenské

Obor muzeologie, by měl být především oborem věnu-

vědy ve Slezském zemském

jícím se péči o kulturní hodnoty, tak aby bohatství poznání

muzeu

obsažené v předmětech mohlo být využitelné jako kulturní

studium muzeologie:

paměť pro další generace. Obor by podle mě měl být nasta-

bakalářské 2001–2006

ven přibližně tak, jak byl v době mého studia – samozřejmě
s aktualizací předmětů v rámci současného vědeckého poznaní i současné sociální problematiky společnosti.

2. Nahlíženo prizmatem počtu absolventů, kteří se
uplatnili v oboru, se nabízí na první a třetí otázku kladná odpověď. Domnívám se ovšem, že vysoká škola není od toho,

Mgr. Tomáš Hamrlík

aby bezezbytku připravila studenty pro praxi uplatňovanou

ředitel Muzea Bojkovska

v profesním životě. Má je vést k tomu, aby se zorientovali

studium muzeologie:

v oboru, ukázat jim metody, způsoby, jak o daném problé-

bakalářské a navazující

mu přemýšlet, zbytek je už na nich samotných. Toto očeká-

magisterské 2000–2007

vání splnila má alma mater uspokojivě, ovšem nikoliv bez
výhrad. Možnosti specializace během studia vidím ovšem
jako omezené. Skladba předmětů nijak výrazně nenabízela

2. Nemusí být a také není pravidlem, že absolvent na-

možnosti k zaměření na určitou oblast oboru, specializace

lezne své uplatnění pouze v muzeu. Znám celou řadu kole-

se mohla spíše rozvinout při zpracovávání témat závěreč-

gů, kteří se uplatnili v oblasti památkové péče, na úřadech,

ných prací.

školství či v akademické sféře, někteří také bohužel zcela

3. Pozitivně hodnotím snahu o muzeologický vhled

mimo humanitní oblast. V této souvislost si vždy vzpome-

do problematiky práce v muzeu, jinými slovy naučila jsem

nu na slova doc. Karla Boženka, který v úvodním semináři

se, jak o ní přemýšlet. Absolvent nepřichází díky studiu do

podotkl, že kdo přišel studovat tento obor s vidinou bu-

muzea pouze jako specialista v určitém oboru, ale vnímá

doucího vysokého finančního ohodnocení a necítí k němu

muzejní práci komplexněji, uvažuje v kontextu kulturních

osobní vztah, bude zklamán a měl by raději skončit hned na

a historických hodnot. Při procesech selekce, tezaurace

začátku.

a prezentace není odkázán pouze na svou intuici, ale může

3. V době, kdy jsem obor historie–muzeologie v Opavě

se opřít o teoretické předpoklady. Úskalí spočívá v tom, že

studoval, jsem u mnohých pedagogů velmi oceňoval osob-

výuka na univerzitě je koncipována tak, že nejlépe odpoví-

ní přístup, snahu vyvolat v nás nadšení a zápal pro obor,

dá historickým oborům. Skladba studia není zaměřena na

který studujeme. Nebyli jsme bráni jako anonymní masa,

řadu jiných společenskovědních odvětví a vůbec nereflek-

ale jako individuality. To je zřejmá výhoda menší vysoké ško-

tuje přírodovědné disciplíny, omezuje takto své univerzální

ly, a proto bych studium zde zvolil i dnes, byť tehdejší studij-

uplatnění pro muzejní profesi.

ní atmosféra se patrně už nevrátí. Chybělo pouze užší propojení s praxí, která nás čekala „za branami“ naší alma mater.

4. Co se týče první otázky, přivádí mě k sérii dalších otázek. Lze vůbec o jakémkoliv oboru takto uvažovat? Jak od-

4. Pokud mohu hodnotit z pozice studenta nejprve ba-

povídá koncepce oborů, jakými jsou namátkou astrofyzika,

kalářského a poté navazujícího magisterského programu

kunsthistorie současné společnosti a jejím potřebám? Má
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tedy smysl se takto ptát? Podstatné je asi to, zda takto kon-

muzeografických disciplín během studia, jednak kvalitním

cipovaný obor láká zájemce z řad studentů středních škol

zázemím a vybavením, kterým ústav v současné době dis-

a zda jeho absolventi naleznou uplatnění v muzejní práci

ponuje. Řada studentů prohlubuje svou specializaci v dané

a budou ji nejen vykonávat, ale i dále posouvat a rozvíjet.

muzeologické či muzeografické subdisciplíně zejména při

Pro další směřování muzeologie je bezesporu důležitá

psaní závěrečných bakalářských a magisterských prací,

skladba předmětů a jejich vyváženost, to samo o sobě ov-

příp. při vykonávání praxí v konkrétních institucích. Co se

šem nestačí. Skvěle sestavený akreditační plán je k ničemu,

týká možnosti uplatnění absolventů, nacházejí jej jak v mu-

v případě, že jej není možné naplňovat. Za nejdůležitější

zejních institucích, tak v archivnictví, památkové péči či ji-

považuji to, aby obor vyučovali erudovaní pedagogové, aby

ných vědecko-výzkumných institucích. Je bohužel známým

docházelo k interakci mezi studenty a vyučujícími a v nepo-

faktem, že řada absolventů humanitních oborů záhy zamíří

slední řadě, aby se studenti orientovali v současných tren-

do soukromého sektoru, který je pro ně finančně mnohem

dech oboru, a zároveň měli povědomí o jeho dějinách.

zajímavější.
3. S odstupem času mohu konstatovat, že studium na

Mgr. David Váhala

SU bylo dosti náročné. Tím, že studenti musí zvládnout dva

Ústav historických věd

studijní obory, se mnohdy prodlužuje jejich standardní

Slezské univerzity v Opavě

doba studia. Za pozitivní fakt považuji, že po celou dobu

studium muzeologie:

studia se nám pedagogové věnovali a podporovali nás

2003–2009 magisterské,

v našich odborných aktivitách. Velmi cenné byly zkušenosti

doktorské od 2009 dosud

získané na praxích a konferencích během studia.
Tím, že jsem se SU svázán již deset let a na dění na fakul-

1. Muzeologii na Slezské univerzitě v Opavě (dále jen

tě se aktivně podílím, tak si dovolím tvrdit, že dochází k prů-

SU) nelze studovat samostatně, pouze v kombinaci s dal-

běžnému zlepšování nejen výuky, ale i dalších možností

šími obory akreditovanými na Filozoficko-přírodovědecké

pro studenty. Studenti mohou stále ve větší míře využívat

fakultě (např. s historií, archeologií, knihovnictvím). Vzhle-

zahraniční studijní pobyty a stáže, případně se zapojovat

dem k náročnosti studia nelze jednotlivé studijní programy

do odborných činností ústavu jako pomocné vědecké síly.

obsahující muzeologii studovat dálkově. Vzhledem k tomu,

Aktivně je také podporována účast studentů na řešených

že jak u počátků studia muzeologie na SU, tak v současné

projektech, dále jejich účast na odborných konferencích

době, působili a působí jako pedagogové lidé z praxe, tak

a soutěžích, včetně jejich publikačních a jiných výstupů.

studium bylo a je koncipováno tak, aby studenti po ab-

Osobně si myslím, že zlepšování jednotlivých studijních

solvování studií byli připraveni na výkon povolání ve sféře

programů je dlouhodobou záležitostí, kterou se nám daří

aktivní ochrany kulturního dědictví. Z tohoto důvodu je při

řešit i díky aktuálně zpracovávaným projektům, z nichž ně-

studiu kladen důraz na to, aby poměr teoretických a prak-

které jsou přímo takto zaměřeny.

tických dovedností studentů byl vyvážený.

4. Současná koncepce muzeologických studijních pro-

2. Absolvent muzeologických bakalářských studijních

gramů na SU odpovídá jak aktuálním muzeologickým,

programů by měl být schopen samostatné práci v muzej-

tak muzejním trendům. Vědecko-pedagogičtí pracovníci

ních institucích zejména na nižších pozicích. Absolventi na-

se průběžně zabývají aktualizacemi náplně vyučovaných

vazujícího magisterského studia by měli být schopni nejen

předmětů, což je zohledňováno při reakreditacích jednot-

samostatné práce na všech pracovních pozicích v muzeích

livých studijních programů. Z mého pohledu bude nutné

a galeriích, ale měli by mít i předpoklady k odborné vědec-

do budoucna provázat jak bakalářské, tak navazující magi-

ko-výzkumné práci. To může být poté dále prohloubeno jak

sterské obory ještě více s praxí, tj. s institucemi pečujícími

interním, tak externím studiem doktorských studijních pro-

o kulturní dědictví, a to nejen v Moravskoslezském kraji.

gramů nejen na SU.

Uvědomuji si, že praktikanti mohou leckdy představovat

V rámci bakalářských a magisterských studijních pro-

pro muzejní pracovníky při výkonu jejich povolání určitou

gramů se nepředpokládá konkrétní profesní specializa-

zátěž. Z tohoto důvodu je třeba vybudovat při našem ústa-

ce. Studenti během studia musí získat všechny poznatky

vu univerzitní muzeum, ve kterém by mohli studenti prů-

a dovednosti, které jím umožní plynulé zapojení do pra-

běžně získávat cenné praktické zkušenosti a dovednosti po

covního procesu na nejrůznějších pracovních pozicích

celou dobu jejich studia. Vzhledem k tomu, že univerzitní

v institucích pečujících o kulturní dědictví. Řada studentů

muzeum je součástí koncepce rozvoje SU, tak je nyní pouze

muzeologie přirozeně tíhne k muzejní konzervaci a restau-

otázkou času, kdy dojde k jeho založení, vybudování, zpro-

rování – to je dáno jednak významným zastoupením těchto

voznění a zpřístupnění.
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Mgr. Ondřej Machálek
správce muzea v Městském
muzeu a galerii v Holešově
studium muzeologie:

Muzeologické vzdělávání
v Bavorsku
Bavorsko je dnes se svými více než 1 360 muzei nejdůle-

bakalářské a navazující

žitější „muzejní krajinou“ v Německu. Z tohoto pohledu je

magisterské 2004–2009

tedy překvapivé, že zde až donedávna neexistovalo žádné
specializované vzdělávání budoucích ředitelů a ředitelek

1. Nemohu mluvit o stavu studia muzeologie v Opa-

muzeí, resp. kvalifikovaných muzejních pracovníků. Ka-

vě v současné době, protože od roku 2009, kdy jsem zde

tedry etnografie nebo dějin umění, tedy oborů, z nichž se

dostudoval, nemám o tamní výuce muzeologie přehled.

rekrutuje většina pozdějších muzejníků, sice vždy nabízely

Teoretické předměty měly vždy oporu v praxi již tím, že je

semináře vztahující se k muzejní činnosti (vedli je mimo jiné

přednášeli lidé s bohatou muzejní praxí. Pro nás ale byly

i referenti Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in

nejvíce lákavé ty předměty, kde byla možnost „sáhnout“ si

Bayern – Zemského úřadu pro nestátní muzea, jehož úko-

na konkrétní sbírkový předmět. To byla například muzejní

lem je pomoc ve všech oblastech muzejní práce), ale cílené

konzervace. Na druhé straně dějiny hmotné kultury, které

studium chybělo. Ve státních, ale i větších nestátních muze-

k tomu měly také potenciál, mohly být více prohloubeny

ích místo toho byla a je možnost dobrovolnické práce, kte-

praxí – například větším důrazem na znalectví.

rá situaci částečně řešila, neboť připravuje mladé vědecké

2. Struktura studia je dobrá. K jejímu naplnění jsem měl

pracovníky s ukončeným vzděláním na praktickou činnost

občas výhrady, ale ty byly vždy spojeny s osobou konkrét-

v oboru a je honorována polovinou normálního nástup-

ního pedagoga. Specializace každého studenta se větši-

ního platu. Jedná se však jen o několik desítek míst v celé

nou přirozeně vyvinula ze zvolených témat bakalářských

zemi, o něž je tudíž patřičný zájem. Mnoho mladých lidí,

a diplomových prací. Ovšem s uplatněním absolventů je

zahajujících svou muzejní kariéru, je tedy „hozeno do vody“

to horší, protože pracovních pozic v našich muzeích a ga-

bez šance na příslušnou speciální průpravu.

leriích není neomezený počet. Uplatnění musí být kombi-

Od zimního semestru 2010/11 je na Filozofické fakultě

nací obrovského nasazení studenta pro obor již od začátku

Würzburské univerzity otevřen studijní obor Muzeologie

studia, prohlubování studia další praxí a také trochy štěstí.

a materiální kultura, který na rozdíl od muzeologických obo-

3. Moje osobní zkušenost se studiem v Opavě byla

rů v Lipsku a Berlíně nevzešel z vyšší odborné školy z dob

výborná. Díky malému počtu studujících a domáckému

bývalé NDR. Ta produkovala diplomované muzeology, kteří

prostředí fakulty jsme byli se spolužáky i pedagogy ve vzá-

pak pracovali jako odborní dokumentátoři a správci sbírek

jemném kontaktu, dobře jsme se znali, diskutovali jsme

i jako muzejně pedagogické síly. Ve Würzburgu je muzeo-

a vyměňovali si poznatky. Příležitosti ke zlepšení jsem vi-

logie jako hlavní obor kombinována s vedlejším oborem,

děl v prodloužení délky povinné praxe, protože 20 dnů je

relevantním pro práci v muzeu, a s povinně volitelnými

opravdu málo. Na druhou stranu to zase dalo příležitost

předměty z dalších disciplín. I přes velmi interdisciplinárně

k vlastní angažovanosti konkrétního studenta, takže rychle-

orientovanou strukturu je studium svébytným univerzitním

ji vyniknul rozdíl mezi těmi, kteří jenom procházejí oborem,

oborem, který se snaží pokrýt nejen vybrané segmenty, ný-

a těmi, kteří mají o věc hlubší zájem.

brž všechny oblasti muzejní práce. Důležitou součástí jsou

4. Pochopitelně bych si dokázal představit studium

praktické zkušenosti studentů, získávané přímo v muzeích.

muzeologie budoucnosti, kde by byla muzejní prezentace

V rámci studia lze absolvovat až osmitýdenní praxi. Další

prohloubena větším zapojením moderních výstavních pro-

pevnou součástí studia jsou exkurze, výstavní projekty, rea-

středků a muzejní dokumentace větším využitím informač-

lizace pedagogických programů v muzeích nebo přednáš-

ní techniky. Je ale otázkou, zda by to nakonec bylo přínosné

ky odborníků z praxe. Důležitými partnery jsou univerzitní

pro studenty, protože náraz, a případná deziluze, při prv-

muzea ve Würzburgu, jako je Martin von Wagner-Museum

ním kontaktu s realitou v českých muzeích by byla daleko

se sbírkou antiky, Mineralogická sbírka nebo Botanická

drtivější, než je teď.

zahrada. Až doposud mohli zdejší posluchači zakončit studium vědeckou hodností bakalář umění (BA). Od zimního
semestru 2013/14 bude možné získat v rámci navazujícího
čtyřsemestrového studia titul magistr umění (MA). Studium
bude ukončeno vypracováním 60–70stránkové magisterské práce. Zvláště nadaní studenti a studentky budou moci
pokračovat doktorským studiem zakončeným promocí.
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Vedle tohoto univerzitního studia existují další možnosti
vzdělávání v oboru. Již 20 let nabízí mnichovská Landesstelle (http://www.museen-in-bayern.de) v rámci svého

Studium muzeologie
ve Velké Británii

seminárního programu Muzejní praxe jedno- až dvoudenní

Muzeologie se ve Velké Británii dá studovat na několika

bezplatné semináře k různým tématům muzejní práce, od

vysokých školách v různých městech. A stejně jako je tomu

konzervace a inventarizace přes muzejní pedagogiku až po

s muzeologií v České republice, dílčí univerzity i studium na

práci s tiskem nebo využití sociálních sítí. Nabídka je v prvé

nich se výrazně liší. Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší institu-

řadě směrována na ředitele muzeí a muzejní pracovníky,

cí pro studium muzeologie v Anglii je univerzita v Leiceste-

účastnit se jich však mohou i dobrovolníci a studenti. Semi-

ru. Za 40 let historie si tamní School of Museum Studies do-

náře jsou většinou rychle obsazené, z kapacitních důvodů

kázala vybudovat pozici jediné katedry, která se v celé Velké

však zatím nebylo možné program podstatněji rozšířit.

Británii věnuje výhradně muzeologii. Již od založení hrála

Vzhledem k poptávce založila Landesstelle v roce 2009

důležitou roli při znobuobjevování muzejní teorie i praxe.

pro cca 50 dobrovolníků z bavorských muzeí Bavorskou

Z leicesterské katedry muzeologie pocházejí, a zároveň na

dobrovolnickou akademii. Paralelně se vzděláváním v mu-

ní i vyučují, muzeologické světové kapacity jako jsou dok-

zeu mají dobrovolníci možnost se během dvou let účastnit

torka Suzanne MacLeod, profesor Simon Knell či profesor

čtyř dvoudenních bloků seminářů k tématům Práce se sbír-

Richard Sandell.

kou, Koncepce a realizace, Management a Lektorství a práce

Moje osobní zkušenost pramení ze studia muzeologie

s veřejností. Úspěšné absolvování tohoto malého studijní-

na univerzitě v Kingstonu, který je městským obvodem ji-

ho programu je stvrzeno certifikátem. Nabídka základního

hovýchodního Londýna. Bakalářské studium muzeologie

a dalšího vzdělávání je od roku 2012 doplněna o Bavorskou

na Fakultě umění, designu a architektury, spadá pod Kated-

muzejní akademii. Založila a zřizuje ji Katedra bavorských

ru dějin umění a designu. Stejně jako v Čechách je studium

dějin na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově, spolu

tříleté a uvádí posluchače do obecných základů, nejen mu-

s Muzejně-pedagogickým centrem v Mnichově a s Landes-

zeologie, ale i oborů z oblasti teorie dějin umění a designu.

stelle. Ředitelé muzeí, muzejní pracovníci, studenti a učite-

Studované předměty, v letech 2007 až 2010, tak například

lé se zde setkávají na odborných jednáních, přednáškách

byly: obecná témata z dějin umění, viktoriánská architektu-

o muzejní práci a exkurzích. Tato platforma usnadňuje vy-

ra a design, pařížská umělecká scéna let 1860–1940, teorie

pracování nových strategií spolupráce všech partnerů v ob-

a historie filmu, úvod do architektury, fotografie v kontextu,

lasti vzdělávání a zlepšuje komunikaci, tak aby v budoucnu

problémy modernismu, místa kultury či muzejní průmysl.

mohla být oslovována stále širší veřejnost (http://www.bay-

Dovoluji si tedy tvrdit, že bakalářské studium profilovalo

erische-museumsakademie.de).

studenty více v obecných znalostech kulturní sféry a dějin

Je třeba rovněž zmínit jednu speciální formu muzejní-

umění, než v muzeologii jako takové.

ho vzdělávání, a to studijní obor restaurování, technologie umění a restaurátorské vědy na Technické univerzitě
v Mnichově. V bakalářském a magisterském studiu spočívá
i zde těžiště v praktické práci s předměty ze státních sbírek
v Mnichově, ale i ve výzkumu, např. v oblasti analýzy barviv
nebo zkoumání původnosti nebo pozdějších přepracování
uměleckých děl (http://www.rkk.ar.tum.de/studium).
V posledních letech se situace v oblasti studia muzeo-

Kingstonské magisterské studium muzejních a gale-

logie a dalšího vzdělávání pracovníků bavorských muzeí

rijních studií se oproti tomu úzce zaměřuje na muzejní

podstatně zlepšila a lze konstatovat značný pokrok v pro-

teorii a praxi. Pod vedením docenta Duncana Grewcocka

fesionalizaci jejich práce. Bude však stát ještě hodně úsilí

se jednoletý obor vymezuje od ostatních magisterských

– s ohledem na rozmanitost muzeí – než uvedená nabídka

studií muzeologie ve Velké Británii snahou prosadit kritic-

bude splňovat všechny požadavky.

ké teoretické úvahy v praxi. Studenti jsou motivováni k sa-

Pro informaci a orientaci v muzejním dění v Bavorsku

mostatnému kritickému uvažování a vyhodnocení situace

vydává Landesstelle odborný časopis Muzea dnes. Fakta,

v kulturních institucích. Studium, v roce 2010 až 2011, bylo

tendence, pomoc (Museum heute. Fakten-Tendenzen-Hilfen),

zčásti realizováno klasickou formou přednášek na kampusu

aktuálně reagující na stav a potřeby zdejší muzejní sítě.

a z velké části také alternativní formou výuky mimo univer-

Wolfgang Stäbler

zitu. V prvním semestru studia bylo např. jedním ze zadá-

Z němčiny přeložila Pavla Seitlová

ní vypracovat projekt v kingstonském muzeu Eadwearda
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Muybridge. Na rok 2010 připadlo 180. výročí narození tohoto fotografa a jednoho z průkopníků filmu. Muzeum
v Kingstonu, které disponuje po americké univerzitě ve
Stanfordu největší sbírkou Muybridgova díla, připravovalo

Vzdělávací projekt pro pracovníky
muzeí, galerií a NPÚ
v Královéhradeckém kraji

při této příležitosti výstavu jeho fotografií. Pro splnění před-

Od února 2012 je Muzeum východních Čech v Hrad-

mětu, věnovaného Muybridgovu výročí, vytvářeli studenti

ci Králové nositelem projektu Další vzdělávání pracovníků

vlastní film inspirovaný jeho tvorbou. Další zajímavou alter-

v oblasti kultury a památkové péče z Operačního programu

nací výuky v prvním semestru byly přednášky v Národním

vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z Ev-

přírodovědeckém muzeu, jednom z nejnavštěvovanějších

ropského sociálního fondu. Programovou prioritou je pro-

londýnských muzeí vůbec. Přednášky na půdě muzea

hloubení nabídky a otevření trhu v oblasti dalšího vzdělá-

umožnily nejen nahlédnout do zákulisí této kolosální in-

vání a posílení konkurenceschopné a vzdělané společnosti.

stituce, ale přinesly studentům take reálný pohled na kaž-

Muzeu východních Čech v Hradci Králové se na základě

dodenní práci muzejníka. Ve druhém semestru se praktická

předložené projektové žádosti podařilo získat dotaci ve výši

část studia odehrávala v Muzeu města Londýna. Projek-

2,6 mil Kč, určenou na tvorbu metodik, personální náklady,

tem bylo kreativně zpracovat libreto připravované výstavy

techniku, odměny pro lektory atd. Partnery projektu jsou

Charlese Dickense. Studenti se seznámili s prostory muzea,

Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Národní památkový

koncepcí výstavy i zaměstnanci, kteří pak na výstavě přímo

ústav a Galerie moderního umění v Hradci Králové.

spolupracovali. Projekt tak umožnil nejen kreativní realiza-

Projekt je založen na osmi navržených vzdělávacích

ci, ale i porozumění skutečnosti, že příprava výstavy zahr-

modulech, v rámci kterých přednášející zpracovávají me-

nuje obrovské množství práce.

todiky k dané problematice a ověřují je formou přednášek

Během bakalářského i magisterského studia muzeolo-

a seminářů na účastnících projektu. Veškeré kurzy byly „šité

gie v Kingstonu byly pravidelnou součástí výuky procházky

na míru“ zapojeným institucím, vycházely z praxe, znalostí

Londýnem – s historicko-uměleckým zaměřením, návštěvy

a zkušeností pracovníků muzeí, galerií a NPÚ a snažily se de-

muzeí a galerií i výlety po kulturních památkách v okolí

finovat jejich problémy a nabízet řešení. K dnešnímu datu

Londýna.

proběhla většina kurzů z modulů: Typologie a identifikace

Studium muzeologie v Anglii, jak jsem ho poznala já, se

předmětů kulturního dědictví, Ochrana sbírkových před-

od českého prostředí liší především ve formě evaluace stu-

mětů, Muzejní a galerijní pedagogika, Moderní přístupy

denta. V Anglii je atestace studentů založena na bázi samo-

k tvorbě expozic, Tvorba a využit digitální fotodokumenta-

statného kritického uvažování, které se vykazuje výhradně

ce a IT technologií při ochraně sbírkových předmětů, Prin-

prostřednictvím esejí a seminárních prací. Pro úspěšné

cipy péče o nemovité kulturní dědictví, Efektivní komuni-

absolvování jednotlivých předmětů píše student práce na

kace s klientem kulturních institucí, Kulturní management

libovolná témata, v rozsahu cca 2 000 slov. Další formou

a Legislativa v oblasti kultury. V rámci projektu byly dosud

zkoušky jsou skupinové prezentace. Ty studenty velmi dob-

odpřednášeny stovky hodin lektory, kterými byli jak profe-

ře připravují na situace v reálném pracovním životě. Baka-

sionálové z řad české odborné veřejnosti, tak ze zahraniční

lářské ani magisterské práce se na muzeologii v Kingstonu

muzejní sféry. Přínosem projektu je bezpochyby setkávání

neobhajují. Studium je velmi praktické, a jak jsem zmiňo-

a seznamování pracovníků jednotlivých institucí, debaty

vala výše, zahrnuje návštěvy institucí, samostatné kurátor-

o jejich praxi, výměna zkušeností a detailnější poznání cho-

ské kreativní projekty i práci v týmu. Celkově shrnuto, mám

du jednotlivých institucí.

pocit, že vysokoškolské studium muzeologie v Anglii lépe

Jedním z podnětných seminářů, který v rámci projek-

připravuje studenty na reálnou situaci v pracovním prostře-

tu proběhl, byla přednáška a následná diskuze s ředite-

dí v oboru muzejnictví. Oproti českému vysokoškolskému

lem Universalmusea Joanneum z Grazu, jedné z nejstar-

prostředí má ale studium ve Velké Británii, a to už do prv-

ších a současně nejvýznamnějších institucí v Rakousku,

ního stupně základní školy, jednu velkou nevýhodu. Britské

Dr. Wolfgangem Muchitschem, který je také prezidentem

vzdělání není o tom, kolik informací a faktů si žák či student

Rakouského muzejního svazu. Pan ředitel přijal pozvání

zapamatuje; je spíše o tom, aby byl schopen si potřebné

Muzea východních Čech v Hradci Králové a přijel se podělit

informace dohledat, kriticky zhodnotit, udělat si vlastní ná-

o své zkušenosti s řízením instituce, největší svého druhu

zor a ten artikulovat. Často se ale tento, v zásadě efektivní,

ve střední Evropě. Setkání se účastnila řada ředitelů před-

koncept obrátí v to, že žáci a studenti mají velmi omezené

ních muzeí České republiky, pracovníků Muzea východních

množství faktických znalostí v daném oboru.

Čech v Hradci Králové a zástupců Krajského úřadu Králo-

Barbora Maříková
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točila kolem aktuálních problémů, se kterými se potýká

veřejné správy, které vykonávají vůči muzeím funkci zřizo-

české i rakouské muzejnictví – řízení a směřování institucí

vatelů. Snažili jsme se (a snažíme se), aby ŠMP posluchačům

v 21. století, sbírkotvorná činnost, výstavní činnost, digitali-

představila ucelený okruh hlavních segmentů práce muzeí

zace, výstavba depozitářů atd. Otevřenost a ochota předá-

a upozornila na nejnovější trendy ve světě i u nás. Délka

vat zkušenosti byla základním východiskem debaty, která

kurzu, 48 vyučovacích hodin rozdělených do 8 šestihodi-

pouze potvrdila, jak je výměna názorů a zkušeností mezi

nových soustředění, samozřejmě neumožňuje zabíhat do

českými a zahraničními kolegy pro další práci v českém mu-

detailů. Koneckonců absolventi Školy naopak oceňují, že se

zejnictví přínosná a inspirativní.

dověděli o celé škále problematiky muzejní práce.
Naďa Machková Prajzová

Odhadovali jsme původně, že Škola nasytí zájem muzejníků do pěti let. Zájem o ní však spontánně trval dál. Složení

Dvanáct let Školy muzejní
propedeutiky

posluchačů se postupně začalo měnit. S překvapením jsme
zjistili, že zájem o Školu mají také zaměstnanci s dlouhou
praxí v muzeu i zaměstnanci velkých „ústředních“ muzeí,

Zdá se to být až neuvěřitelné, ale Škola muzejní prope-

dokonce se také objevilo několik absolventů vysokoškol-

deutiky (ŠMP) vstupuje do XII. ročníku a zdá se, že o ní je

ského studia muzeologie. Nejprve mezi posluchači převažo-

mezi muzejníky pořád zájem. Kapacita základního kurzu je

vali kurátoři sbírek nejrůznějších oborů a ředitelé menších

i letos zcela naplněna a od října v něm začne studovat ve

muzeí, postupně přibývaly profese pracovníků výstavních

dvou paralelních třídách na 70 posluchačů, přičemž jsme

oddělení, muzejní pedagogové, konzervátoři a restaurátoři,

nemohli uspokojit všechny zájemce.

dobrovolní pracovníci muzeí občanských sdružení atp. Ško-

Když jsme někdy na začátku roku 2000 na půdě Exeku-

la se postupně profilovala a víceméně se stabilizoval lek-

tivy AMG o tomto projektu přemýšleli, vycházeli jsme ze

torský sbor. Napomáhá tomu pravidelná anonymní anketa,

situace, že zhruba od poloviny 90. let 20. století probíhal

v níž se posluchači po ukončení kurzu vyjadřují k obsahu,

v muzeích, zvláště těch menších, proces poměrně výrazné

organizaci i úrovni lektorů.

personální obměny. Odcházela generace starých praktiků

Nevýhodou Školy je, že neposkytuje akreditované vzdě-

a přibývalo zaměstnanců bez jakýchkoliv znalostí muzejní-

lání, ale je to kurz. Vedení AMG se pokoušelo akreditace do-

ho řemesla. Většina z nich neměla šanci získat nějaké solid-

sáhnout, ale vzhledem k tomu, že jsme občanské sdružení

nější znalosti o muzejní profesi, o teorii oboru – o muzeolo-

a obracíme se primárně k zaměstnancům členských muzeí

gii ani nemluvě. Se zánikem Kabinetu muzejní a vlastivědné

(tedy k vlastním členům), není to možné. V opačném přípa-

práce při Národním muzeu a v důsledku transformace škol-

dě by musela mít Škola podstatně jiný charakter a finanční

ské soustavy po roce 1990 skončilo pomaturitní studium

nároky by se pohybovaly na úplně jiné úrovni než dosud.

muzeologie pro středoškoláky a se zrušením postgraduál-

Nicméně ani za daného stavu nedostanou posluchači Ško-

ního studia muzeologie na Masarykově univerzitě v Brně se

ly osvědčení zadarmo. Musejí absolvovat řádné závěrečné

zavřela vrátka profesnímu vzdělávání absolventům vyso-

zkoušky, test znalostí, odevzdat a obhájit písemnou závě-

kých škol zaměstnaným v muzeích. Ty formy studia muzeo-

rečnou práci. Úroveň některých prací je na výborné úrovni,

logie pro hotové absolventy různých vysokých škol, které

proto se vedení AMG rozhodlo nejlepší z nich publikovat.

se tehdy nabízely, byly vesměs pro jednotlivce i muzejní

Vydány byly již dva sborníky těchto prací (Pět let Školy muzej-

instituce z finančních důvodů prakticky nedostupné. A tak

ní propedeutiky, AMG, Praha 2007; Deset let Školy muzejní pro-

se zrodil návrh Školy muzejní propedeutiky. Našel podporu

pedeutiky, AMG, Praha 2012) a myslím, že dostatečně vypo-

VI. Sněmu AMG v Jindřichově Hradci (v roce 2000) a během

vídají o úrovni školy. Osvědčení o absolvování ŠMP má i přes

roku 2001 následovalo zpracování žádosti o udělení grantu

zmíněný handicap u mnohých ředitelů muzeí svou váhu.

u Open Society Fund v rámci širšího projektu „Muzea a profesionalita pro 21. století“. Po úspěšném absolvování grantové soutěže mohla v říjnu 2002 začít výuka v I. ročníku ŠMP,
který absolvovalo prvních 51 posluchačů.
Při koncipování obsahu Školy jsme měli nejprve na mysli hlavně středoškoláky nebo vysokoškoláky bez specializačního muzeologického vzdělání a bez větších praktických znalostí, kteří se jakkoliv podílejí na odborné správě
muzejních sbírek. Kurz měl být otevřen i dalším zájemcům
z řad zaměstnanců muzeí nebo pracovníkům orgánů

Studenti ŠMP na exkurzi v Hornickém skanzenu Mayrau

31

5[13
Osobně jsem se domníval, že po vydání učebního tex-

tím, že tato slavná generace, jak konstatuje Jan Dolák, prak-

tu (Úvod do muzejní praxe, AMG, Praha 2010) zájem o ŠMP

ticky nemá následovníky. Zjednodušeně je možné říct, že

opadne. Nestalo se tak, možná naopak. Posluchači oceňují,

ono pozoruhodné dílo klasiků české muzeologické školy

že se postupně vytváří prostor pro větší diskusi při jednot-

buď: a) předběhlo dobu, anebo b) představuje ve snaze po-

livých lekcích. A právě tímto směrem se bude Škola zřejmě

rozumět muzejnímu fenoménu jen jakousi „slepou uličku“.

dále rozvíjet. Rozhodně není, jak by se na první pohled
mohlo zdát, nějakým nehybným produktem minulých let.

Sám se přikláním k tomu, že správně je za a). Pak je ale
na té „době“, aby svou ztrátu dohnala, tj. aby pominula ta

Od roku 2006 jsme otevřeli pro absolventy základního

příčina neutěšeného stavu a zvýšila se poptávka po muze-

kurzu ŠMP ještě nástavbový kurz muzejního výstavnictví.

ologii. V jejím důsledku bude nejen konečně pochopeno

Ten je organizován zpravidla jednou za dva roky a postup-

dílo klasiků, ale také dále rozvíjeno, a česká muzeologie se

ně se jeho obsah dotváří. Jeho důležitou součástí jsou např.

přestane topit. Jak ale „době“ pomoci, aby ztrátu dohnala?

exkurze po muzeích, kde mohou posluchači za doprovodu

Cesta je, podle mne, jen jedna – soustavně zvyšovat úro-

lektorů diskutovat o úrovni výstavních počinů muzeí růz-

veň vzdělání v oboru muzejnictví. Tento obor představuje

ných typů a zaměření. Nástavba se bude snad dále utvářet

rozsáhlý soubor praktických znalostí a dovedností, počínaje

právě tímto směrem.

znalostmi historickými, přes znalosti právní a konče zna-

ŠMP si za dvanáct let existence jistě vydobyla své spe-

lostmi a dovednostmi týkajícími se tvorby a správy sbírek,

cifické místo ve struktuře profesního vzdělávání pracovní-

prezentace a interpretace sbírek a komunikace s muzejním

ků muzeí ČR. Může ovšem existovat s uvedeným posláním

publikem. V oboru muzejnictví vzdělaný muzejník dříve či

a zaměřením jen díky finanční podpoře, které se dostává

později dospěje k bodu, kdy se bude ptát po hlubší podsta-

AMG ze strany Ministerstva kultury ČR. Dosud ŠMP úspěšně

tě problémů, s nimiž přichází do styku – aby nakonec zjistil,

absolvovalo 467 posluchačů v základním kurzu a 88 v ná-

že odpověď na takové otázky musí hledat někde jinde, než

stavbě muzejního výstavnictví.

v samotném muzeu. Mnohý pak pro sebe objeví, hádejte co
František Šebek

Slovo k muzeologii

– muzeologii. Bohužel, moje zkušenosti z mnohaletého setkávání s muzejníky na seminářích, konferencích a v posledních letech především při kontrolách dodržování zákona

K napsání tohoto článku mě inspiroval úvodník Jana

o ochraně sbírek muzejní povahy svědčí o tom, že „muzej-

Doláka v tomto čísle. Přirovnává v něm českou muzeologii

nické“ vzdělání stále nemá dobrou úroveň. Mnozí muzejníci

k tonoucímu, oceňuje, že se stále ještě drží na hladině, ale

zůstávají odborníky v oborech, které vystudovali (geolo-

jinak jde o slova značně pesimistická. Pochopitelně chybí

gie, botanika, zoologie, prehistorie, historie, etnologie…),

alespoň naznačení příčin, proč je na tom česká muzeologie

a v duchu jsou v muzeu jen hosty. Nezbytné činnosti týka-

tak, jak autor konstatuje, protože to už by přesáhlo možnos-

jící se tvorby a správy sbírek vykonávají mechanicky, bez

ti formátu úvodníku. A tak se pokusím alespoň jednu příči-

hlubšího pochopení. A nepřipouští si, že by to mělo být pro

nu – podle mne tu nejvážnější – připomenout v tomto člán-

jejich působení v muzeu nějakým hendikepem. Na tento

ku. Tou příčinou je nízká poptávka po muzeologii a není to

problém při každé příležitosti upozorňoval do konce svého

příčina nová, trvá vlastně „věčně“ – byla tu před nástupem

života Josef Beneš. Problém trvá stále, byť je dávno známo,

generace českých muzeologů, působících i v mezinárod-

že muzejnictví není o „sbírání věcí starobylých“, ale o tvorbě

ním kontextu, z níž Jan Dolák vzpomíná Jiřího Neústupné-

sbírek a jejich uchovávání jako „pokladu“, tj. jedinečného

ho, Zbyňka Z. Stránského a Josefa Beneše. Byla tu v době

zdroje poznání – a také o jeho zprostředkování a interpre-

největší slávy této generace (mnozí si tehdy říkali, že „něco

taci veřejnosti. K osvojení znalostí o tom, jak to dělat, ne-

takového“ nepotřebujeme) a je tu i nyní (téměř všichni

stačí vzdělání např. v oboru zoologie či prehistorie, ale je

v oboru již sice význam muzeologie nezpochybňují, ale bez

nezbytné mít vzdělání v oboru muzejnictví. Teprve potom

ní to jde, konec konců, taky). Nízká poptávka po muzeologii

objeví pro sebe muzejníci další a hlubší problémy a „velká“

způsobila, že můžeme, bohužel, konstatovat, že působení

témata, k jejichž pochopení už ani vzdělání v oboru mu-

oné slavné generace muzeologů nebylo a nemohlo být

zejnictví nestačí. Pak vznikne poptávka po dalším poznání,

ničím jiným než jakýmsi mimořádným vybočením z vývo-

a tedy i (nejen muzeologickém) vzdělávání. Od dob Josefa

je, v němž převládal názor, že muzeologie nám netřeba.

Beneše se přece jen něco změnilo – vzdělávání v oboru mu-

Vzniklo sice pozoruhodné dílo několika intelektuálů, kte-

zejnictví se nejen rozšířilo, ale i zkvalitnilo. Jsou vydávány

ré je stále citováno v zahraniční literatuře a vzpomínáno

metodické příručky a učební texty, jsou organizovány vzdě-

na mezinárodních konferencích, ale v českém muzejnictví

lávací akce, vznikají metodická centra atp. Lze jen přivítat,

zanechalo stopu spíše symbolickou. To se projevuje zejména

že se – třeba i ne zcela přesně pod názvem muzeologie – učí
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na vyšších odborných i vysokých školách „ledasco“, jak píše

včelařské nářadí a za úl se včelstvem na celostátní včelařské

Jan Dolák, protože to je jediná cesta, jak zvýšit poptávku po

výstavě v Plzni. Ležan v podobě lva se samozřejmě s Jose-

rozvoji muzeologie. Souhlasím s Janem Dolákem, že „česká

fem Majerem stěhoval, ale o tom, zda byl právě tento úl tím

muzeologie si sama pomoci neumí“. Nemůže, protože „sama“

oceněným na zmiňované výstavě, můžeme spíše spekulo-

nic neznamená! Myslím, že v tom, že by snad muzeologie

vat. Josef Majer se ještě ve 20. letech 20. století stal členem

mohla a měla být prosazována „shora“, tj. bez ohledu na to,

nově založeného včelařského spolku ve Strážišti a pracovně

zda si ji někdo přeje, spočíval omyl slavné generace české

přesídlil na lesovnu v Odlezlích. Tehdy k původnímu ležanu

muzejní školy, a současný stav české muzeologie je i trochu

přibyl jeho protějšek – včelí úl ležan v podobě lvice, který

jeho důsledkem. Jsem přesvědčen, že zvyšování počtu lidí

pro Majera zhotovil blíže neznámý truhlář z Přehořova. Ov-

s kvalitním vzděláním v oboru muzejnictví zvýší poptávku

šem původní muzejní evidenční záznam podotýká, že „ten-

po další úrovni vzdělávání. Z tohoto zázemí pak bude profi-

to úl již není tak krásný“.

tovat nejen české muzejnictví, ale i česká muzeologie, která
se jistě dočká i „svých“ docentů a profesorů.

Porovnáme-li oba úly, vidíme nejprve, že jsou komponovány jako zrcadlové protějšky, ovšem mladší z nich s méně

Jiří Žalman

propracovanou řezbou. Zatímco starší lev na nás otvírá tla-

Máte svůj názor na stav muzeologie v našich zemích? Své

mu s vyceněnými zuby, mladší působí dojmem lva již dob-

reakce a postřehy zasílejte redakci na e-mail: vestnik@cz-

ře nažraného. Je také, na rozdíl od prvního, sestaven z více

-museums.cz, rádi je zde či na webu AMG zveřejníme.

dílů. Zvlášť byla zhotovena hlava s hřívou a v zadní části

příběh muzejního
předmětu

je ke dvířkům na pantech ještě přidána „zárubeň“. Uvnitř je
rovněž vybaven kovovými hroty pro zasunutí rámků.
Lesní Majer nakonec oba včelí úly věnoval muzeu v Mariánské Týnici, při jeho založení v roce 1952, a úly (pořadová
čísla 45 a 46 v knize chronologické evidence sbírek) tak patří
mezi první sbírkové předměty muzea. Ležany sice přestaly

Lví ležany v Mariánské Týnici

sloužit svému původnímu účelu, ovšem jejich příběh v muzejním světě pokračuje dále. Nejprve byly jako poměrně

Mezi velmi oblíbené sbírkové předměty Muzea a gale-

zajímavá rarita vystaveny v původní expozici v Mariánské

rie severního Plzeňska v Mariánské Týnici patří dva včelí

Týnici a v roce 1959 byl ležan-lev zapůjčen do nově otevře-

úly – ležany v podobě lva a lvice. Nutno ovšem hned v úvo-

ného místního muzea v Manětíně, tedy místa svého vzniku.

du poznamenat, že odlišení lva od lvice je problematické

Zde byl usazen v zámeckém sále pod barokními freskami

a v muzejních záznamech bylo i zaměňováno. Lví hřívu mají

Julia Luxe, ve společnosti portrétů majitelů zámku, ale také

totiž řezbou naznačeny oba úly, dnes umístěné v muzejní

panelů s fotografiemi rodáků, místními plakáty a jinými

expozici otevřené v roce 2011.

doklady života venkovského městečka. Pro milovníky evi-

Včelí úl ležan v podobě lva, resp. starší ze lvů, byl vyro-

denčních hádanek a kauz ještě dodejme, že manětínský

ben kolem roku 1840 pro včelaře z Kamenné Hory jistým

muzejní správce ležan tehdy také horlivě zanesl do eviden-

Mlezivou z Manětína. Je vydlabán z jednoho kusu dřeva

ce sbírky manětínského muzea.

(65 x 14 x 40 cm), česno je umístěno ve lví tlamě, ale vnitřek

Z manětínského pobytu se ležan-lev vrátil ke své mladší

úlu je dnes prázdný, opatřený pouze kovovou lištou s cca

lvici do Mariánské Týnice a zde byly oba úly vystaveny v ex-

5 cm dlouhými zuby, od sebe vzdálenými 3 cm, mezi něž se

pozici otevřené v roce 1989. Tehdy sloužily jako oblíbená

vkládaly rámky.

hádanka pokládaná návštěvníkům, jelikož popisky „Ležan

V blíže nezjištěné době byl ležan prodán do Nečtin, ale

v podobě lva“ a „Ležan v podobě lvice“ byly pro většinu

kolem roku 1910 jej koupil Josef Majer, tehdy hajný v Lipí.

z nich tajemné. Včelí úly tak byly zpravidla pasovány na

Zde také mohla životní pouť včelího úlu skončit. Celý vče-

truhlu či sedátko a až poté jsme návštěvníkům prozradili, že

lín totiž vzplál plamenem a jediný úl se podařilo zachránit,

by na ležanech asi dlouho neseděli.

když jej hasiči na poslední chvíli vytáhli pomocí háků ven.

Jiří Fák

Lesní Josef Majer patřil k významným včelařům na Manětínsku, v roce 1919 byl na ustavující schůzi nově vzniklého Včelařského spolku pro Manětín a okolí zvolen do výboru. Tehdy zastával funkci vrchního hajného na dvoře Kalec.
Zde se s ním také setkáváme v roce 1926, kdy obdržel od
Zemského ústřední včelařských spolků diplom za vystavené
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pozvánka na výstavu
Džungle za plotem

Jako placaté vybledlé herbářové položky? Ty by přilákaly

Západočeské muzeum v Plzni
22. srpna – 28. října 2013

barevných fotografií nebo ke kombinaci s nějakou atraktiv-

jen pár skalních znalců. A tak se většinou sklouzne k výstavě
ní skupinou živočichů, třeba s motýly.

Propána, co může dělat takový muzejní botanik?! Tuh-

Vydali jsme se jinou cestou. Pokusili jsme se už koncep-

le otázku slyšíme nejen od veřejnosti, ale i od kolegů his-

ci výstavy vystavět s heslem „všechno souvisí se vším“, jak

toriků… Přijďte se podívat na výstavu do Západočeského

platí v přírodě. Propojili jsme tedy hlavní cíle: ukázat změny

muzea v Plzni. Jako muzejní botanici máme snadný přístup

v krajině a květeně Plzeňska za 100 let, předvést, co dělá

jak k botanice, tak k historii. Pohyb na jejich pomezí nabízí

botanik, a přimět každého, aby si všímal světa kolem sebe.

neobvyklé a dobrodružné možnosti bádání i popularizace.

Pamětníci ocení porovnání historických a aktuálních fo-

Základním impulsem k výstavě byla otázka ryze botanic-

tografií krajiny. Zájemci o přírodu se dozvědí podstatu fun-

ká: Jak vypadala květena Plzeňska před sto lety a jak vypadá

gování jednotlivých biotopů a nějakou tu zajímavost navíc.

dnes? Měli jsme výtečnou výchozí pozici, právě před 100

Botaniky jistě zaujmou stoleté herbářové položky, často

lety, v roce 1913, byla vydána kniha Květena v Plzeňsku. Je

takových rostlin, které dnes již nejsou k vidění. Lovci sen-

to kniha odborná, obsáhlá a napsal ji významný plzeňský

zací mohou podle vývěsky pátrat po nezvěstných druzích.

přírodovědec František Maloch. Tento plzeňský učitel však

Milovníci krásných květin si zalistují fotoatlasy u každého

navíc povýšil svou knihu na solidní zdroj informací tím, že

biotopu. Dobrodruhy čeká procházka českou džunglí mezi

důsledně dokumentoval své nálezy rostlin herbářovými

živými bolševníky, křídlatkami a netýkavkami. Skeptici si

položkami. Malochův herbář je k dispozici badatelům a lze

mohou představovat ještě vydatnější džungli u ukázky dal-

snadno ověřit správnost určení druhu rostlin. To je nesmír-

ších invazních rostlin. Celou výstavu „komentuje“ František

ně důležité, jinak bychom mnoha údajům nejspíš nevěřili.

Maloch prostřednictvím citátů z jeho knih ke konkrétním

Že by se květena Plzeňska změnila tak moc?

situacím a rostlinám. Pro učitele je připravena ukázka, jak se

Využili jsme svého postavení a nejenže jsme vyhodno-

dělá herbář a k čemu je dobrý. Malé děti si mohou vybarvit

tili údaje z Malochovy knihy a herbáře (čtyři tisíce položek

reálné květy, větší děti formou hry přiřazovat druhy do pa-

jsou ve správě našeho oddělení), ale také jsme zabrousili

třičných biotopů. Nezapomněli jsme ani na ty, kdo nic číst

do archivů historických oddělení muzea. A čím déle jsme

či prohlížet nechtějí, nebo nemohou. U každého biotopu je

prohlíželi obrazové archivy i historické záznamy, tím bylo

bedýnka s tajemným obsahem, k poznávání přírodnin hma-

jasnější, že změny v květeně musíme vysvětlovat přes změ-

tem. A také „čichací pytlíčky“, odpovídající vůni biotopu.

ny v krajině, a především v užívání krajiny.

Co nelze ošidit ani dohnat, je dlouhodobá příprava. Ne,

Pustili jsme se do odvážného pátrání. Pokusili jsme se

že by se třeba historik nepřipravoval, ale zpravidla nemusí

vyhledat místa zobrazená na několila historických sním-

řešit, jestli nasbírá v červenci žaludy. Při vědomí, že výstava

cích a přesně zopakovat záběr po sto letech. Někdy jsme

bude zahájena v srpnu, musí botanik celou předešlou sezó-

úspěšní nebyli, protože změny v terénu byly příliš velké.

nu přemýšlet a hromadit. Kdy je ideální vyrazit s náklaďá-

Jindy jednoduše nebylo možné fotografovat kvůli naprosté

kem pro odkvetlé čtyřmetrové bolševníky? Dalším experi-

džungli. A jsme u názvu výstavy. Původně se mohla jmeno-

mentem jsou živé rostliny v květináčích: přežijí dva měsíce

vat „Květena Plzeňska před 100 lety a dnes“. Protože jsme

v suchém a tmavém sále? A co teprve „živý botanik“ sloužící

však vlastním průzkumem došli o krok dál, do názvu jsme

každou středu přímo ve výstavním sále veřejnosti: vydrží

rovnou promítli dramatičnost té změny. Z úhledných po-

nápor zájemců lačných poznání?

líček, luk a pasených strání počátku 20. století se skokem

Při technickém omezení prostorem a financemi to

ocitnete v novodobé české divočině. Ale i tato džungle má

všechno znamenalo hlavně nápady a improvizaci, a také

svou strukturu a dají se v ní hledat historicko-botanické

spolupráci se spoustou dobrovolníků. Například hmatové

souvislosti. Samotné nás překvapilo, že lze zcela jasně dolo-

obrázky rostlin pro zrakově postižené děti i dospělé, které

žit nejen vymizení konkrétních rostlin, ale i celých biotopů.

sloužily při speciálních komentovaných prohlídkách, byly

Obsah krajiny Plzeňska se plošně i do hloubky změnil a my

vyrobeny žáky pěti ZŠ v hodinách výtvarné výchovy. A pro-

bychom to měli sdělit veřejnosti. Jak?

tože do Plzně míří dost turistů, pro jistotu jsme připravili

Botanické odborné výstavy jsou vzácné. Tvůrci jsou totiž
omezeni ve způsobu, jak vystavovat objekty zájmu – rostliny.
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i stručného průvodce v angličtině.
Sylvie Pecháčková a Ondřej Peksa

SOLAKRYL
RESTAUROVÁNÍ
KONZERVOVÁNÍ
PRÁCE

SE DŘEVEM

POUŽITÍ
◦ konsolidace ( zpe vňování, pe tr ifikac e, impr egnace )
◦ úprava dřeva při výrobě - zlepšení vlastností
◦ výroba kopií starožitných předmětů ze dřeva
◦ konsolidace nástěnných barev a obrazů
◦ opravy rustikálního nábytku
◦ povrchový ochranný lak
DŘEVO LZE IMPREGNOVAT
- za sníženého tlaku
(doporučená koncentrace Solakrylu 25 % hmot.)
- ponorem za atmosférického tlaku
(doporučená koncentrace Solakrylu 10 -15 % hmot.)
- nátěrem nebo infuzní metodou
(doporučená koncentrace Solakrylu 10 % hmot.)
Využití Solakrylů při konsolidaci dřeva je možné buď bez polychromie nebo s polychromií odolávající rozpouštědlům typu
toluen a xylen (polychromie na bázi temperových pojiv poly sacharidického nebo proteinového typu). U dřevěných objektů
s polychromií je nutné před impregnací provést identifikaci typu
pojiva a zkoušky jeho rozpustnosti.

TYP

A SLOŽENÍ

SOLAKRYL BMX

Kopolymer butylmetakrylátu metylmetakrylátem
rozpuštěný v xylenu. Obsah netěkavých látek je 36 -40 %.

SOLAKRYL BT 55

Polybutylmetakrylát rozpuštěný v toluenu.
Obsah netěkavých látek je 52 -56 %.

SOLAKRYL BX

Polybutylmetakrylát rozpuštěný v xylenu.
Obsah netěkavých látek je 52 -56 %.
Solakryly se vyrábí ve třech základních typech, lišících se navzájem obsaženým polymerem
a rozpouštědlovým systémem.

Balení:

plechovka 1 kg
kanystr 5 kg, 10 kg
sud 180 kg

Dodání do 2 dnů
Cenově výhodné
Přímý nákup od výrobce
Prodej xylenu a toluenu
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Havlíčkova 605, 280 99 Kolín IV, Czech Republic
Tel: +420 321 335 248, +420 321 335 420
Fax: +420 321 726 079
E-mail: obchod@draslovka.cz Web: www.draslovka.cz

12.–14. listopadu 2013
Praha
Nová budova Národního muzea
Velký konferenční sál

Program konference
úterý 12. listopadu
10.30–11.00

Slavnostní zahájení konference Muzeum a změna IV / The Museum and Change IV

11.00–12.30

I. blok: Dokumentace současnosti – Úvod do problematiky, I. část
úvodní příspěvek: Dokumentace současnosti: Teorie, praxe a etika
Léontine Meijer-van Mensch, Reinwardt Academy, Nizozemí

13.30–15.30

I. blok: Dokumentace současnosti – Úvod do problematiky, pokračování

15.45–18.00

II. blok: Za zdmi muzeí, I. část
úvodní příspěvek: Současná sbírkotvorná činnost a švédský model SAMDOK
Eva Fägerborg, Museum of Cultural History of Sweden, Švédsko

středa 13. listopadu
9.00–10.15

II. blok: Za zdmi muzeí, pokračování

10.25–12.00

III. blok: Místa vzdělávání a potěšení, I. část
úvodní příspěvek: Náhled na muzejní vzdělávání z hlediska výzkumu
John H. Falk, Oregon State University, USA

13.00–14.30

III. blok: Místa vzdělávání a potěšení, pokračování

14.45–17.00

IV. blok: Když rozpočty nestačí
úvodní příspěvky: Muzeum ve věku televizní reality
François Mairesse, Université Sorbonne Nouvelle, Francie
Posun od řízení k delegování
Andreja Rihter, Forum of Slavic Cultures, Slovinsko

16.00–18.00

Muzeum, muzeologie a studenti: Studentská sekce konference
Konferenční sál H, Nová budova Národního muzea

19.00–20.00

Volná prohlídka expozice Národního muzea – Českého muzea hudby
a výstavy „Století valčíku a polky“ z cyklu Monarchie

od 20.00

Společenské setkání účastníků konference
Národní muzeum – České muzeum hudby

			

čtvrtek 14. listopadu
9.00–10.45

V. blok: Prezentujme a interpretujme současnost, I. část
úvodní příspěvek: Muzea a expozice: jejich funkce a role v měnící se společnosti
Martin R. Schärer, předseda Etické komise ICOM, Švýcarsko

11.00–12.30

V. blok: Prezentujme a interpretujme současnost, pokračování

12.30–13.00

Slavnostní zakončení konference

Konference se koná pod záštitou a s finančním přispěním Ministerstva kultury ČR

