Mezinárodní den muzeí 2014
„Muzea tvoří sbírky a lidé“

tiskové zpravodajství

18. května 2014
Mezinárodní den muzeí vyhlašuje od roku 1977 Mezinárodní rada muzeí ICOM, která je u nás
reprezentovaná Českým výborem ICOM. Téma pro Mezinárodní den muzeí pro rok 2014 zní:
“Museum collections make connections”, které jsme do češtiny přeložili „Muzea tvoří sbírky
a lidé”.
ICOM chce upozornit na proměnu tradičního vnímání muzeí. Muzea dnes používají nové
metody při své činnosti. Stojíme tváří v tvář změnám, které nás nutí hledat nové pohledy na tradiční
mandát muzeí a galerií, hledat nové cesty jak zapojit návštěvníky a zpřístupnit jim sbírky. Muzea
jsou důležitým vypravěčem příběhů naší společné historie a kulturního dědictví. Tím, že umožňují
návštěvníkovi kontakt se sbírkami, významným způsobem přispívají k rozvoji společnosti.
Muzea jsou místem setkávání, vytváření společenství a komunit sdílejících společnou
paměť. Muzea hrají ve společnosti stále důležitější roli, už nejsou jen zapisovatelem, ale stávají se
čím dál víc moderátorem společenského vývoje. Prostřednictvím svých sbírek odpovídají na otázky
minulosti i současnosti.
ICOM aktivně přispívá ke zvyšování obecného povědomí o důležitosti role muzeí v rozvoji
společnosti. Podporuje budování vztahů mezi různými typy sbírek a jejich publikem, protože každý
předmět má svůj příběh. Přijďte do muzea, poučte se, pobavte se a nadchněte se!
Vyjádření předsedy Českého výboru ICOM Mgr. Milana Hlaveše, Ph.D.:
„Dne 18. května 2014 opět oslavíme Mezinárodní den muzeí. ICOM jako ústřední téma a tím i námět
pro směřování letošní muzejní činnosti vyhlásil Museum collections make connections. Dlouho
jsme v předsednictvu Českého výboru ICOM diskutovali, jak toto heslo převést do češtiny. Nabízelo se
samozřejmě ,Muzejní sbírky spojují´. Poněkud suché, v angličtině se to alespoň rýmovalo... Ale
hlavně: koho s kým sbírky spojují či propojují? Nějak se nám z toho vytrácelo to nejdůležitější:
ČLOVĚK. A proto jsme přistoupili na velmi volnou interpretaci hesla ve znění Muzea tvoří sbírky
a lidé. Lidé sbírky vytvářejí, starají se o ně, vědecky je zpracovávají, interpretují a představují je
různými způsoby ostatním lidem. V muzeích se setkávají lidé s předměty zastupujícími minulost
a současně mezi sebou navzájem. Právě v tom cítíme hlavní poslání letošního tématu
Mezinárodního dne muzeí, ať už jeho heslo zní jakkoliv.“
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