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N

ezdá se Vám nadpis? Ani mě se nezdál, vždyť slovo
virtuální znamená „zdánlivý, v tento okamžik neexistující“. Virtuální muzeum by pak bylo protimluvem.
Naše sbírky přece existují, muzea nejsou zdánlivá. Co je
tedy virtuálním muzeem?
Roku 1992 publikoval tým počítačových specialistů
z Apple Company článek věnovaný navigaci pro muzea ve
3D, umožňující nové přístupy. V tomto roce se připojila
ČR ke globální síti – internetu. Dynamický rozvoj, který
od této doby nastal, asi nikdo nečekal. Trendy z oblasti informačních technologií přišly i do muzeí a staly se základním kamenem některých typů služeb. Těžko bychom nyní
hledali muzeum bez prezentace na webových stránkách,
řada z nás používá ke komunikaci sociální sítě, digitalizuje a zpřístupňuje sbírky na webu, instaluje holografické
vitríny. To vše je virtuální svět, kam můžeme vložit, co nás
napadne. Virtuální svět se stal lákavým svojí dostupností
a především nekonečnými možnostmi (od vkládání textů
až po animace na míru).
Některá světová muzea jdou v „zabydlování“ virtuálního světa příkladem: Celosvětově známý je například
projekt Virtual Museum of Canada, který vám v tomto
čísle Věstníku AMG představuje přímo jeho ředitelka.
Americké Metropolitní muzeum prezentuje své sbírky
on-line podle různých způsobů prohlížení, londýnské
Přírodovědné muzeum nabízí v novém pavilonu studio
virtuální reality, Rijksmuseum po rekonstrukci otevřelo
také Rijksstudio, kde se z virtuálního stává reálné: návštěvník může vytvářet vlastní kolekce z digitalizovaných
uměleckých děl a nechat si vybrané motivy natisknout na
šálu, hrnek či třeba své auto.
Není se co divit, že se muzea na virtuální svět soustředí čím adál více, převádí své sbírky do on-line prostředí,
sdělují své názory na Facebooku, mluví s návštěvníky na
Twitteru a ukazují výstavy na svých webech. Jen v ČR
je přes 2 mil. chytrých telefonů a přes 800 tis. tabletů.
Můžeme říct, že téměř čtvrtina české populace je permanentně připojena na síti. Bylo by od nás zpátečnické toho
nevyužít. Jenže vše má svoje plusy i mínusy – jak dokazují
statistiky, návštěvník stále prahne po tom, vidět výstavy
a sbírky fyzicky.
Naše role tudíž zůstává nezměněna, spíše nám současnost přidává další úkoly. Role muzea jako zachránce,
pečovatele a interpretátora hmotných (i nehmotných)
dokladů je stále aktuální. Možná nám právě rozmach
virtuálního světa dává konkurenční výhodu: My nemáme
jen něco zdánlivého a nehmatatelného, máme skutečné doklady o nás a světě kolem nás. Doklady jedinečné
a neopakovatelné.
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téma / virtuální muzeum

Virtuální muzeum
Proč budovat
virtuální muzeum
Nina Seyčková
Hrdličkovo muzeum člověka

K

do jsou naši návštěvníci? Rodiny
s dětmi, které své rodiče trápí,
protože nedají z ruky mobilní telefon
a po prázdninách se domů netěší nejvíc na svého psa, ale na počítač? Žáci
školních tříd, kteří se po prohlídce
rozptýlí po muzeu a fotí sami sebe
s našimi nejmilejšími či nejbizarnějšími exponáty a co nejvíc neotřelým
výrazem ve tváři a v záchvatech hurónského smíchu si navzájem obdivují svoje výtvory? Zralí a vzdělaní
lidé v produktivním věku, kteří jsou
zvyklí si ověřovat informace, vybírat
si a trávit svůj volný čas tak, aby se
dozvěděli něco nového nejen o světě,
ale i sami o sobě? Nebo jsou našimi
návštěvníky čiperní důchodci, kteří
navštěvují univerzity třetího věku,
chodí na kurzy práce s počítačem
a jejich vitalitu a zápal bychom jim
mnohdy mohli závidět?
Ti všichni čekají, že najdou naše
muzeum online, a pokud ne, dají
pravděpodobně přednost něčemu jinému. Kupříkladu divadlu, které mi
pravidelně zasílá informace o nových
představeních e-mailem (a ještě mi
nabídne slevu na vstupném). Muzeu,
o jehož nové výstavě se čile diskutovalo na Facebooku (přece nemůžu být
jediný, který neví, o čem je řeč). Galerii, která mě a mojí rodině umožní
zahrát si geolokační vzdělávací hru
ve městě. A jednoho deštivého dne,
když v televizi jako vždy nic nedávají,
dám přednost muzeu, jehož sbírky si
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můžu prohlédnout doma na tabletu
a nemusím vstát z gauče.
Řekla bych, že nemůžeme čekat,
že v záplavě křiklavé reklamy na možné i nemožné (nejen kulturní) produkty lidé najdou cestu do našeho
muzea sami. To my musíme jít našim
návštěvníkům naproti – tam, kde se
přirozeně nacházejí. Musíme se snažit je potkat v jejich každodennosti,
která se odehrává, ať už se nám to
líbí nebo ne, čím dál tím více online.
Muzeum v dnešní době nemůže být
jen jednou statickou budovou, ale sítí
nejrůznějších služeb, čím nápaditějších, tím lépe.

Typy virtuálních aktivit

Virtuální aktivity můžeme rozdělit do
několika kategorií. V první řadě zde
máme ty, jejichž cílem je především
informovat (potenciální) návštěvníky o muzejních aktivitách a rozvíjet
oboustrannou komunikaci (webové
stránky, sociální sítě, newslettery).
Toto je rovněž oblast, kterou je nejjednodušší zlepšit, protože je poměrně
snadné se inspirovat u ostatních zjistit si, jaké jsou současné standardy.
Navíc existuje mnoho již vytvořených
nástrojů, které lze využít zdarma, jsou
uživatelsky snadno přístupné a jejich
správu můžeme zvládnout sami.
Za druhou oblast můžeme považovat aktivity, které pracují s online
odrazem sbírky (online databáze,
virtuální výstavy, virtuální prohlídky,

informace o sbírce dostupné přes mobilní zařízení). Zde je již situace komplikovanější, protože je třeba hledat
řešení, které odpovídá našim požadavkům. Mnohdy se také neobejdeme bez
větší finanční investice, neboť službu
musí zprovoznit profesionál a někdy je
třeba projektu uzpůsobit i hardwarové
a softwarové zázemí. Při zadávání takového projektu je vždy třeba se ptát
na dlouhodobou udržitelnost, správu
a obsahovou aktualizaci.
Speciální postavení mají v této
kategorii virtuální výstavy – jedinečná
forma prezentace, která by neměla
být pouhým zpřístupněním záznamů
o sbírkových předmětech, ale nápaditý
online projekt s neotřelou formou,
ve kterém komplexně představujeme
určité téma. Vyplatí se k jeho realizaci přistoupit kreativně a v ideálním případě spolupracovat s někým,
kdo se profesně zabývá interakčním
designem.
Do třetí oblasti můžeme zařadit
herní a edukační aktivity pro návštěvníky (mobilní aplikace, výukové online herní programy, hry na přenosných
zařízeních, geolokační hry). Zjednodušeně se na tyto aktivity můžeme
dívat jako na online pracovní listy,
protože i ty mají často podobu příběhu a obsahují rozličné typy úkolů,
jejichž plnění nás dovede k určitému
cíli. Stejně jako u virtuálních výstav je
třeba být u vymýšlení mobilních her
nápaditý a hravý. Je dobré podívat se
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Jak začít

Mnohé instituce svojí virtuální podobu nepodceňují a umějí s ní pracovat,
nicméně stále u nás najdeme muzea,
která zatím do online prostoru z nejrůznějších důvodů nepronikla. Jak
s tím začít, když možností je tolik?
Předtím, než se začnu realizovat
jakoukoli virtuální aktivitu, je dobré
se zamyslet nad tím, čeho chci dosáhnout, co chci říct a komu. Budování
virtuálního muzea je běh na dlouhou
trať. Bylo by liché očekávat, že založím-li muzejní Facebookový profil,
hned druhý den budu mít stovky nadšených aktivních fanoušků – i návštěvníci si musí zvyknout.
Nejdříve si v klidu sedněte a promyslete si strategii – co je priorita, co
další krok, co je pro Vás nejjednodušší
na realizaci. Vše si pečlivě rozmyslete,
hledejte inspirativní projekty, udělejte
si plán a s někým vhodným jej zkonzultujte. Zkuste využít sítě vašich
známých či přátel muzea – nenajde
se v těchto řadách někdo, kdo umí
dělat webové stránky? Kdo je zapálený do sociálních sítí, rozjel by jejich
používání a zaučil Vás? Kdo je nadšeným fotografem a pomohl by s digitalizací sbírky? Nemá někdo syna,
který programuje a rád by dělal něco
užitečného a zábavného? Nebo nemá
místní střední škola programátorský
kroužek, který byste mohli angažovat
třeba pro vymýšlení mobilní hry?
Zlatým pravidlem je, že všechny aktivity by měly být propojené, třeba na
webových stránkách, měly by využívat
specifika daného komunikačního kanálu a navazovat na sebe. Na internetu naleznete mnoho návodů, jak
to či ono používat, studnici nápadů
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a informací, čemu se určitě vyhnout
a co je považováno za hrubou chybu.
Jediný správný návod neexistuje, jde
o nalezení optimální komunikační roviny právě s vašimi návštěvníky.

Komunikace jako klíč

Společným jmenovatelem všech
online aktivit je komunikace, tedy
kontinuální, otevřená komunikace
s návštěvníkem, kdy jej nejen informujeme, ale také mu nasloucháme.
Zkuste se během celého přípravného procesu ptát návštěvníků a lidí
kolem sebe, co by od té které online
či virtuální služby čekali, jak by podle
nich měla vypadat. Uspořádejte besedu ve škole se studenty a položte jim
otázku, jaká by se jim líbila mobilní
hra, ptejte se učitelů, o jakou část
sbírky by měli zájem v digitalizované
podobě, ptejte se, koho potkáte, co jim
vadí na webových stránkách muzea, co
tam hledali a nenašli a co je zdrželo
od toho, co potřebovali. Zkuste nabídnout vstup zdarma, nějakou pěknou

publikaci a mluvte s návštěvníky z očí
do očí, nepoužívejte ke zjištění názoru
jen anketu, na jejíž poctivé vyplnění
nemusí mít návštěvníci chuť. Dostanete spoustu nápadů a pohledů zvenku,
kterých už jsme sami těžko schopni,
i když se při nejlepší vůli snažíme
vcítit do lidí, kteří k nám přicházejí.
Už tímto přípravným procesem dáte
vědět, že se muzeum mění, už toto
je možné chápat jako nastartování
komunikace s návštěvníky a prohlubování vzájemného vztahu. Budete-li
se ptát, často zjistíte, že to, co návštěvníci chtějí, není nijak složité.
Aktuální číslo Věstníku AMG je
věnované virtuálnímu muzeu a jeho
nejrůznějším podobám. Na toto téma
nemůžeme v dnešní době, kdy jsou
komunikační a informační technologie všudypřítomné, rezignovat.
Každá doba s sebou přináší nové výzvy a efektivní začlenění informačních technologií do chodu muzea
je určitě jednou z aktuálních výzev
současnosti.

Foto: Hrdličkovo muzeum Člověka

na příklady z jiných, třeba i zahraničních muzeí, neboť design muzejních her má svá specifika. Nejedná
se o jednoduchý proces, protože musí
dobře fungovat obě složky hry – téma
i technické řešení, včetně navigačního
prostředí, se kterým návštěvník přímo
pracuje.
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Revize Virtuálního
muzea Kanady
Megan Richardson
Virtual Museum of Canada

V

pedagogy. Po nějakou dobu fungovalo
VMC jako hlavní informační nástroj
pro veřejnost, zajímající se o kanadské
kulturní dědictví, a zároveň pro mnohá menší muzea představovalo jejich
jedinou stopu ve virtuálním prostoru.

Současné otázky

Nyní se přeneseme do roku 2015,
kdy digitální technologie proměňují
náš způsob života, zábavy, vzdělávání
i práce, a naše očekávání i chování
se také rychleji vyvíjí, aby s těmito nastupujícími změnami udrželo
krok. V muzejním sektoru se nové
nároky projevily v rostoucím důrazu
na spolupráci a participaci. Žijeme
v době ambiciózních a inovativních
projektů, jako je například elektronické pero v Cooper-Hewitt muzeu
(http://www.cooperhewitt.org),
program pro přátele Muzea umění
v Dallasu (https://www.dma.org) či

Obr: José Morin / Zdroj: Société historique d'Odanak

irtuální muzeum Kanady (VMC)
bylo po celonárodní diskuzi spuštěno v roce 2001 kanadskou vládou,
aby na internetu zpřístupnilo bohaté
kulturní dědictví celé země. Stránky
http://www.virtualmuseum.ca byly
vyvinuty jako portál, který shromažďuje digitalizovaný obsah a informuje
o aktivitách kanadských paměťových
institucí. Hlavní obsah portálu tvoří
projekty, podpořené ze dvou hlavních
dotačních programů VMC, vypisovaných každoročně. Prvním programem
jsou Virtuální exponáty, podporující
široké spektrum dlouhodobých projektů, a druhým Paměť komunit,
dotující rozsahem menší, většinou
jednoleté projekty zaměřené na lokální historii. Později přibyla ještě
Laboratoř, povzbuzující technologické inovace a experimenty, a Učitelské centrum, shromažďující výukové
materiály a vzdělávací příležitosti pro

nové Rijksstudio (https://www.rijksmuseum.nl), a platforem, jako je Europeana, Sbírky velšského lidu, Veřejná
digitální knihovna Ameriky, britský
portál kulturní publicistiky Culture24
a vzdělávací laboratoř Smithsonian
Learning Lab.
Kladli jsme si proto otázky: Jaká
by v dnešní, tolik proměněné době,
měla být role Virtuálního muzea Kanady? Jak zhodnotit jeho (zatím) více
než 500 digitálních výstupů?
Do VMC jsem byla přidělena
v dubnu 2015 ze své funkce vedoucí oddělení edukace a programů pro
veřejnost kanadské Národní galerie.
VMC bylo v roce 2014 přesunuto pod
hlavičku Muzea historie Kanady, bylo
restrukturalizováno, získalo nový personál a potřebovalo novou vizi. Z průzkumů a statistik návštěvnosti jsme
věděli, že asi polovina návštěvníků
pochází z Kanady, že rostou přístupy z mobilních zařízení, že oblíbenými tématy jsou historie, informace
o původním kanadském obyvatelstvu
a umění, a že frankofonní návštěvníci
ocení dvojjazyčný obsah stránek. Věděli jsme také, že většina návštěvníků
se na naše stránky prokliká z internetových vyhledávačů, že je třeba zlepšit funkci vyhledávání v rámci webu,

Rekonstrukce pevnosti kmene Abenaki v době útoku v roce 1759. Z virtuální výstavy „Fort Odanak (1704–1759). Hledání stop
opevněné vesnice Abenakiů“
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a že starší obsah stránek má problémy s dostupností. Dozvěděli jsme se
ale také hodně nového. Na základě
přesvědčení, že VMC spravuje obsah,
o který mají lidé stále zájem, a že nepřestává hrát důležitou roli v podpoře projektů týkajících se kanadského
digitálního dědictví, jsme se rozhodli
zjistit více.

Metody průzkumu

Během minulého půlroku jsme prováděli průzkum, zaměřený na tři
otázky: Pro koho je VMC? A proč?
Jakou má hodnotu pro své uživatele?
Pomocí neformálních dotazníkových
akcí jsme shromáždili postřehy a rady
od kanadské muzejní komunity; skrze
online anketu jsme se dozvídali motivace návštěvníků našeho webu; zúčastnili jsme se mezinárodního projektu
organizovaného portálem Culture24,
nazvaného Let’s Get Real: Phase 4
– What’s the Story? (A teď na rovinu: Fáze 4 – O co tu jde?), kde jsme

bojovali s otázkami o druzích našeho
publika a jejich potřebách; sdíleli jsme
své úspěchy i výzvy v konverzacích
na Skype s odborníky z celého světa;
zkoumali jsme virtuální prostor pro
získání srovnávacích hodnot a nejlepších postupů; monitorovali jsme
data ze sociálních sítí a webových statistik; najali jsme konzultanta, aby
nám pomohl zaplnit chybějící místa
v našem průzkumu a interpretovat
zjištěná data.
Podzimní a zimní měsíce letošního roku budou věnovány dokončení
průzkumu a zpracování první výstupní zprávy, která nám, jak doufáme,
ukáže obraz současného stavu VMC
a poskytne základ pro novou koncepci
a vizi. Důležitost naší práce a rozsah
činností, které probíhají v kulturních
institucích podobného druhu po celém světě, nás nepřestává vyzývat
a inspirovat – zveme i vás k účasti
v naší diskuzi!
z angličtiny přeložila Jana Jebavá

Výstavy
ve virtuálním světě
marie vítková
národní muzeum

V

irtuální prostředí dnes nabízí
celou řadu možností prezentace
kulturního dědictví. Díky stále rychlejšímu vývoji technologií se virtuální
pole znatelně rozšiřuje a posouvá do
kreativnějších poloh. Také spektrum
digitalizovaného kulturního dědictví
neustále roste, jelikož digitalizace už
není jen muzejním strašákem, ale
stává se skutečným pomocníkem při
propagování institucí skrze virtuální
prostor, chrání citlivé sbírky před důsledky fyzické manipulace a v neposlední řadě vzdělává veřejnost skrze stále
využívanějšího zprostředkovatele –
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internet. V tomto rozsáhlém prostředí
bývá stále obtížnější vyhledávat konkrétní požadovaná data, forma prezentace kulturního dědictví si tedy
žádá přehlednou strukturu, v níž se
uživatel může snadno orientovat a dobrat se konkrétního výsledku. Jako
vhodná forma pro selekci digitalizovaného materiálu se v poslední době
objevuje virtuální výstava.
Stále častěji se při brouzdání internetem setkáváme s tímto pojmem.
Jaké jsou specifikace tohoto termínu a v jakém kontextu jej můžeme
správně používat? Obecně je pojem

„výstava“ chápán jako soubor předmětů, které jsou vázány společným
tématem a kurátorským výběrem.
Spojujícím prvkem takové kolekce je
tedy kontext, v němž předměty hrají
konkrétní roli a fungují jako propojené články, doplňující kompletní ideu
kurátora. Takto vytvořená kolekce
(ať v reálném, či virtuálním prostoru) s sebou nese výhodu atraktivnější
prezentace předmětů, kdy je na objekty pohlíženo z více úhlů pohledu,
než pokud by se v prostoru ocitly samostatně. Právě kontext, do něhož je
předmět postaven, mu přidává další
možnosti interpretace. Výstava má konečně i velký edukační potenciál, kdy
uživatel skrze sestavenou kolekci na
základě daného tématu získává jinak
chybějící souvislost s dalšími fakty.

Virtuální prohlídky

Pod heslem virtuální výstava však najdeme na internetu řadu prezentací,
které tuto definici zcela nenaplňují,
i přesto ale určitým způsobem prezentují kulturní dědictví v nějakém
komplexním celku. Jedná se především o virtuální prohlídky, které
dovolují uživateli virtuálně navštívit
interiér kulturní památky nebo zprostředkovat panoramatický pohled do
krajiny z určitého místa. Uživatel tak
z pohodlí domova může navštívit řadu
památných míst a nespočet turistických destinací. Tato forma prezentace je velmi oblíbeným nástrojem
pro podporu turismu. Proces vzniku
nemusí být technicky ani časově tolik
náročný – vývoj techniky pro výrobu těchto 360° prohlídek jde rychle
kupředu a v České republice existuje
mnoho firem, které se na tuto formu
prezentace specializují. Prostor je
zaznamenán na několika panoramatických snímcích, které jsou posléze
softwarem propojeny a vytvoří celkový
snímek, v němž se lze dle libosti otáčet
na všechny strany. Takto virtuálně lze
navštívit řadu kulturních památek,
např. hrad Karlštejn, zámek Kačina
nebo Historickou budovu Národního
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uživatel zhlédnout i stálou expozici
Křižovatky české a československé
státnosti. Prezentace je však rozšířena
o možnost prokliku k vystaveným exponátům, uživatel tak získá podrobné
informace formou zvětšené fotografie
s podrobným popisem. (http://pamatnik-vitkov.dvacatestoleti.eu).
Zajímavou formu virtuální prohlídky nabízí portál Gulag.cz, tedy
projekt, jehož účelem je průzkum,
záznam současného stavu a digitální
rekonstrukce těchto nápravně pracovních táborů, které vznikaly na
území Sibiře od roku 1917. Na stránkách http://www.gulag.cz naleznete
panoramatické snímky těchto míst
a pečlivě zpracovanou digitální rekonstrukci jednoho modelového tábora, která vznikala podle přesných

Zdroj: gulag.cz

muzea. Právě posledně zmiňovaný
příklad je ukázkou dobré praxe, kdy
je možné budovu navštívit v době její
dlouhodobé rekonstrukce alespoň skrze virtuální prostor.
Tuto formu prezentace však lze
pojmout i šířeji než jako 360° vhled do
prostor památných budov. Na oblibě
získávají i prezentace stálých expozic,
které jsou v rámci této prohlídky zaznamenány. Dobrým příkladem mohou být Virtuální prohlídky Národního technického muzea (http://www.
ntm.cz/expozice/virtualni-prohlidky),
kde si uživatel může vybrat konkrétní
expozici a v rámci ní prohlížet objekty
i s možností přiblížení. Podobně je
řešena i virtuální prohlídka Národního památníku na Vítkově, kde mimo
návštěvu exteriéru a interiéru může

Virtuální prohlídky nás zavedou i tam, kam bychom se těžko dostali sami. Pohled na
železniční most v sibiřském „Lágru u Mrtvé trati“ na portálu Gulag.cz
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geodetických měření. Podobné digitální rekonstrukce, vycházející z detailního průzkumu a výměry daného
místa, jsou často využívány v oblasti
památkové péče a archeologie.

Výstavy na virtuální platformě

Výstava ve virtuálním prostoru rozhodně není podmíněna technologií
360° panoramatických snímků nebo
vytvářením virtuálních rekonstrukcí.
Lze ji vytvořit i na základě čistě virtuální báze, je k tomu však zapotřebí
kvalitně zdigitalizovaný materiál (digitalizát s náležitými metadaty), kurátor, který provede výběr exponátů,
téma, které kolekci vybraných předmětů zaštítí a samozřejmě platforma,
v rámci níž bude výstava prezentována. Řada českých muzeí již prezentuje
své digitalizované sbírky na webových
stránkách nebo online portálech, zaměřených na prezentaci muzejních
sbírek. Velmi zajímavým projektem
je např. on-line výstava Židovského
muzea s názvem „neZnámí“. Soubor
fotografií představuje portréty židovských občanů, kteří byli fotografováni
v letech 1942–1944 a jejichž totožnost
byla ve většině případů neznámá. Originály fotografií byly popsány jako:
Neznámý muž nebo Neznámá žena,
z čehož vychází i název online výstavy. Pečlivým bádáním však byla řada
z těchto osob identifikována a posléze
zařazena do této výstavy i s podrobným popisem.
Portály, shromažďující digitalizovaný materiál z více institucí, jsou
ideálním prostorem pro vytváření kolekcí, jež nabízí více úhlů pohledu na
vybraný sbírkový předmět. Virtuální
výstava je zde jednou z možností, jak
s prezentovaným materiálem pracovat
a nabídnout jej veřejnosti atraktivně
a v kontextu. Funkce Virtuální výstavy mimo jiné přibyla i v poslední
verzi portálu eSbírky (http://www.
esbirky.cz), která byla spuštěna začátkem roku 2015. Zde si každá participující instituce může vytvořit kolekci
digitalizovaných předmětů na základě
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realizované výstavy nebo ji lze sestavit
jen jako virtuální soubor z předmětů
publikovaných na eSbírkách. Každá
kolekce je opatřena krátkým textem,
kde je stručně popsáno její téma
a doplněny informace ohledně jejího
vzniku. Předmět tak bude v systému
eSbírky veden jednak podle klasického kategorického zařazení, ale také
jako součást té které kolekce.

Digitální možnosti

Výstava v rámci webového rozhraní
však nemusí být jen statickou přehlídkou ucelené kolekce předmětů. Tato
funkce přímo vybízí k interaktivnímu
využití a nese i edukační potenciál.
Formát platformy eSbírky je ve zredukované formě přenesen i na portál
Dotkni se 20. století (http://www.

dvacatestoleti.eu), který poskytuje
učební materiály a interaktivní pole
pro výuku dějin 20. století na základních a středních školách. V kategorii
Virtuální výstavy zde může uživatel
vytvářet kolekce podle vlastního tématu. Předměty pro výstavu lze čerpat
jednak z rozhraní eSbírky, uživatel
však může přidávat i vlastní digitalizované předměty, které s vybraným
tématem korespondují. Tímto způsobem je možné vytvořit „2D online
výstavu“, v níž jsou předměty prezentovány jako klasická kolekce, uživatel
má ale k dispozici i 3D prostředí, do
něhož může vybrané předměty vkládat. Výstavu lze takto instalovat např.
do interiéru Českého muzea hudby
nebo Historické budovy Národního
muzea.

Muzeum bez hranic
Prezentace kulturního dědictví
v celosvětovém měřítku
Zora Wörgötter
Moravská galerie v Brně

N

a mohutný rozvoj informačních
technologií v 90. letech, jež lze
nazvat „digitální revolucí“, reagovaly české kulturní instituce vesměs
aktivně. Nepostradatelnými se stalo
zřízení webových stránek, později napojení se na sociální sítě. Záhy začala
být internetová platforma využívána
i pro naplnění zákona o sbírkách, totiž
pro zpřístupňování sbírkového fondu
nejširší veřejnosti. Moravská galerie
v Brně patřila mezi první, zprovozněním dnes už, bohužel, neexistující
a dosud nenahrazené mikrogalerie –
iGalerie.
Na jeden z největších projektů
v historii českého muzejnictví „Od
gotiky k renesanci“ měl navázat
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výzkumný a výstavní úkol „Umění
a civilizace doby barokní na Moravě“. Při tvorbě koncepce vznikl návrh
neomezit prezentaci památek pouze
na muzejní prostory, ale začlenit do ní
i objekty in situ. V té době byla souhrou náhod Moravská galerie v Brně
oslovena zástupkyní a zakladatelkou
organizace Muzea bez hranic (Museum With No Frontiers – MWNF)
Evou Schubert k účasti na tvorbě
virtuálního muzea barokního umění.
Nezisková organizace byla založena
v roce 1994 ve Vídni, v roce 1998 přestěhovala svou operační základnu do
Madridu a v roce 2002 přenesla své
sídlo do Bruselu jako neutrálního místa pro koordinaci mnohostranného

mezinárodního programu, který má
za cíl prezentovat umění a historii
z různých lokálních pohledů v celosvětové rovnocenné konfrontaci.

Jak funguje Muzeum bez hranic

V rámci programu MWNF (http://
www.museumwnf.org) jsou připravovány internetové prezentace sbírkových předmětů, objektů in situ, výstavy
v muzejních institucích a na ně navazující prohlídkové trasy. Dosud se na
programu Muzea bez hranic podílely
instituce z 24 zemí Evropy, Ameriky,
Severní Afriky a Blízkého Východu.
Umožňuje jednotlivým zemím:
■■ představit dějiny, kulturu a umění
ze své vlastní perspektivy;
■■ prezentovat umělecká díla lokálního významu v mezinárodním
kontextu;
■■ medializovat kulturní dědictví
a muzejní instituce;
■■ představit kulturní krajinu.
Virtuální muzeum je určeno nejširší
veřejnosti z celého světa a úspěšně
bylo prezentováno i na EXPU v Šanghaji (2010). Využívají je především
zájemci o historii, studenti středních
škol, novináři, diplomaté a manažeři
mezinárodních firem. 60 % návštěvníků webových stránek se vrací opakovaně, v roce 2014 jich bylo kolem půl
milionu. Dle statistiky se návštěvníci
zajímají ponejvíce o databázi a virtuální výstavy, přičemž v průměru
tvoří doba jejich počáteční aktivity
3 minuty. Nejvíce z nich využívá angličtinu (71 %), na druhém místě figuruje francouzština, dalším jazykem
je arabština. V posledních letech bylo
vytvořeno 18 výstavních tras v deseti
zemích po celé Evropě, severní Africe
a na Blízkém východě.

Objevujme barokní umění

Na téma „barokní umění“ byly v letech 1995–2003 realizovány čtyři
výstavní trasy (Tyrolsko, jižní Bavorsko, Latium, Portugalsko), do nichž
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bylo zapojeno přes 600 památek
a 28 muzeí. Doprovodné katalogy
vyšly v osmi jazycích a doposud jsou
v knihkupectvích v prodeji, ač jich již
135 tisíc zmizelo z pultů.
Projekt „Objevujeme barokní
umění“ představuje návštěvníkům
jiných světových kultur jednu z hlavních epoch evropských dějin. Umění
baroka jako posledního jednotného
slohu je součástí životního prostředí
a kultury dnešních evropských zemí.
Toto období položilo základy historiografie, urbanismu i dnešních mentalit.
Cílem projektu je představit odlišnosti
i jednotu evropské kultury a pomoci
vzájemnému porozumění. Počin vedle
zpřístupnění některých opomíjených
památek také přispívá ke spolupráci
mezi muzejními institucemi a vědeckými pracovišti i laickou veřejností
a správními úřady. Virtuální muzeum
má tyto složky:
■■ Sbírka – pro virtuální muzeum je
vybráno kolem 400 uměleckých děl
ze 40 muzeí v Itálii, Portugalsku,
Maďarsku, Chorvatsku, Turecku,
Bavorsku, Tyrolsku a na Moravě
a kolem 300 objektů z těchto zemí
(uměleckých děl zachovaných „in
situ“, nejen architektury). Každé
dílo je doprovozeno krátkým popisem a odkazem k podobným objektům nebo výstavám a k základním
historickým událostem.
■■ Databáze poskytuje návštěvníkovi
podrobnější textové i obrazové informace o objektu, včetně bibliografických údajů. Je určena i pro
odbornou veřejnost.
■■ Sekce Partnerské muzejní instituce
představuj nejen muzea, ale i jejich
partnery, např. církevní nebo vědecké instituce, s odkazy na jejich
webové stránky.
■■ Virtuální výstava – partneři vytvořili v menších týmech 15 tematických výstav, které představují témata a specifické rysy barokní kultury.
Pořádání virtuálních výstav má stimulovat opakovanou návštěvnost
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virtuálního muzea. Kurátorka za
Českou republiku připravila výstavy „Absolutismus“, „Devoce a poutě“ a „Vzestup měšťanstva“.
■■ Atrium obsahuje zprávy z projektu:
noviny, tiskové zprávy, kontaktní
adresy, sponzory, ohlasy a na další
odkazy.
■■ Virtuální kancelář je přístupná pouze pro partnery projektu a slouží
k řešení organizačních záležitostí.
■■ Moje sbírka umožňuje vytvořit si
vlastní virtuální muzeum nebo kolekci dle osobního zájmu, vkusu či
badatelského záměru.

trasa uvádí díla z muzejních sbírek do
souvislosti s památkami in situ a upozorňuje na významná díla v regionu,
pomocí vysvětlujících panelů na daném místě a výše zmíněné publikace.
Tyto památky in situ se stávají exponátem ve svém přirozeném prostředí,
které evokuje historické a kulturní
souvislosti.
Součástí programu je též edukativní projekt Učme se s MWNF, nabízející pro žáky základních a středních škol hravou formou poznání
základních témat a předmětů islámské kultury. Je výsledkem 18 měsíční
mezinárodní spolupráce pod vedením
prof. Aymena Azzama.

Současné projekty

Objevujme islámské umění

Nejkomplexnějším projektem Muzea
bez hranic je zatím „Objevujme islámské umění“ (http://www.discoverislamicart.org), první část virtuálního
muzea, která vznikla s podporou Evropské unie v rámci programu Euromed Heritage. Věnuje se islámskému
umění ve Středomoří a představuje
výběr 1 235 artefaktů ze 40 muzeí
a 14 zemí.
Vedle výše uvedených prvků obsahuje také publikaci v několika jazykových mutacích – bohatě ilustrovaný katalog vybraných objektů, který
slouží i jako průvodce, s mapkami
a informacemi o vstupu. Prohlídková

Nejnovější projekt „Sdílená historie“
osvětluje evropsko-arabsko-turecké
vztahy a zvláštní pozornost věnuje
také dnes aktuálnímu tématu migrace. V 19. století to byli především Evropané, kdo putovali od zemí severní
Afriky a Blízkého Východu, hledajíce
prameny Evropské kultury. MWNF
prezentuje Turecko jako přirozený
most s arabským světem a v současné
situaci získává politický záběr, který je
však mimo spektra působení MWNF.
Je tak jen dokladem toho, jakou roli
hraje kulturní dědictví v interpretaci
sociologických a politických témat.
V současnosti připravovaný projekt je věnován zahradám, které mají
rovněž původ v kultuře Blízkého
Východu. Českou republiku bude ve
spolupráci s Mendelovou univerzitou
v Brně zastupovat Metodické centrum
zahradní kultury v Kroměříži.
Přes tuto slibně se rozvíjející
a efektivní spolupráci závěrem nezbývá než s politováním konstatovat,
že prezentace sbírkového fondu České
republiky na internetu je stále nedostatečná. Toto téma by si zasloužilo
samostatnou pozornost. Zdůraznit
je třeba jeden ze stěžejních aspektů MWNF: podporu vlastní identity a její uvedení do celosvětového
kontextu.
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Virtuální ekomuzeum
Dostupný prostředek pro zachování
historického dědictví lokality
luděk kudláček
okrašlovací spolek ratenická včela
od adresou http://www.ekomuzeum.ratenice.cz se skrývá jedinečný projekt virtuálního muzea malé
středočeské obce Ratenice. Obsahuje
materiály, jako jsou historické fotografie, nahrávky rozhovorů s pamětníky, informace o životě významných
osobností obce, staré mapy a další historické dokumenty. Virtuální muzeum
obce nazvané Ekomuzeum Ratenice
bylo slavnostně „otevřeno“ 17. listopadu 2013. Byly tak ukončeny téměř
3 roky příprav. Již při svém zahájení
vystavovalo více jak 800 archiválií,
počet „vystavených předmětů“ se neustále zvětšuje, a patří tak k největším
obecním internetovým muzeím nejen
v Evropě, ale i na světě. Autoři jej považují za veřejně prospěšnou službu.

Ekomuzeum versus muzeum

Ekomuzeum pracuje interdisciplinárně, vztahuje se na definované teritorium. Specifikem ekomuzejnictví je, že
obyvatelé tohoto teritoria jsou zapojováni do různých aktivit. Záměrem
autorů bylo vtáhnout samotné obyvatele do muzejnického procesu, proto
se rozhodli pojmenovat projekt jako
„Ekomuzeum“. Ratenické ekomuzeum vzniklo s vizí ukázat, že „obyčejná,
bezdějinná“ a zdánlivě nevýznamná
obec se může stát obcí s bohatým kulturním dědictvím. Cílem není pouze
zpřístupnit všechny dostupné historické informace lokality a obzvlášť
významná fakta zdůraznit, ale některé nashromážděné materiály „oživit“.
Již nyní jsou některé předměty takto
oživovány – využívány k přednáškám a workshopům, např. o autentickém životě a pracovních činnostech
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obyvatel Ratenic v 19. a na počátku
20. století. Dochází tak k praktickému
oživení starých technik a tradic, které nezůstanou zapomenuty a mohou
současné obyvatele inspirovat k šetrnějšímu nakládání s přírodními zdroji
a posílit jejich vztah k okolní krajině.

Levné a „skladné“

Na provozu ekomuzea se aktivně
podílí 10 členů či příznivců místního okrašlovacího spolku Ratenická
včela – z nichž jádro tvoří skupina
7 mladých historiků. Při tvorbě ekomuzea byl kladen zvláštní důraz na
práci s mládeží, vztah mladé generace
a seniorů a sbližování starousedlíků
s nově příchozími. Mladí lidé např.
navštěvují místní pamětníky, nahrávají jejich vzpomínky, sbírají archiválie,
a tak je průběžně rozšiřován počet
vystavených „předmětů“. Je příjemné,
že se nemusí stavět nové „depozitáře“.

Bez hranic

Virtuální muzeum obce je prozatím
nejvíce navštěvováno místními obyvateli a rodáky, kteří zde hledají zmínky
o svých rodinách, hledají své kořeny.
Ekomuzeum takto dokáží navštívit
i cizinci mající vztah k obci. Do budoucna autoři uvažují ekomuzeum
rozšířit o cizojazyčnou část pro zahraniční návštěvníky, aby i oni mohli
snadněji čerpat informace v muzeu
obsažené. Automatické překladače
různých serverů jsou již nyní dobrým
pomocníkem. Návštěvní statistiky
ukazují, že ekomuzeum za dobu svého provozu od listopadu 2013 navštíví
průměrně 3 lidé denně (přes 1600 přístupů). Vzhledem k charakteru ekomuzea jsou to převážně opakované
návštěvy lidí, kteří web pravidelněji
zkoumají (celkem 245 unikátních
přístupů).

Foto: Archiv Ekomuzea Ratenice

P

Mládežníci dále pořádají veřejná setkání se seniory, kteří jim svou „kolektivní“ pamětí pomáhají identifikovat
osoby na historických fotografiích
a přiblížit dávno zapomenuté příběhy.
Ekomuzeum Ratenice je provozováno
a spravováno na čistě dobrovolnické
bázi na platformě okrašlovacího spolku Ratenická včela a jeho provoz nestojí obec či spolek ani korunu.

Pohlednice č. 391 s ratenickou návsí, ještě před elektrifikací (20. léta 20. století)
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Foto: Ratenická včela

S perem tvůrcem i kurátorem

Mladí historici ze spolku Ratenická včela při slavnostním otevření ekomuzea (2013)

Šíření myšlenky

Ekomuzeum je přihlašováno do různých soutěží (Zlatý erb apod.), a vytváří se mu takto širší propagace.
Pro tvůrce však není důležitý úspěch
v soutěžích. Tím nejdůležitějším je
dát příklad jiným obcím, aby i tamní
obyvatelé začali zpracovávat minulost
své komunity, zajímali se o své seniory
a spolupracovali s nimi, dokud ještě
žijí. Jedině tak lze zachovat jedinečné

svědectví lokální historie v dané obci.
Ekomuzeum Ratenice je příkladem
dobré praxe, chce být přínosem nejen
pro své obyvatele, ale i pro studenty
a badatele (např. etnografy, genealogisty, historiky, archeology, aj.).
Obrazem významu tohoto počinu je
také fakt, že Ekomuzeum Ratenice
je součástí projektu Webarchiv, který
archivuje vybrané národní weby, coby
součást kulturního dědictví.

Muzea a web
Konference o digitálních možnostech
v muzejním světě

O

d roku1997 je ve Spojených
státech pravidelně pořádána
konference Museums and the Web,
která se soustředí na digitální inovace a příkladné využití informačních
technologií pro prezentaci kulturního, přírodního i vědeckého dědictví.
Konference se konají po celém světě,
nyní již dvakrát ročně. V rámci této
platformy je také udělováno ocenění
Best of the Web (v 11 kategoriích).
Celá platforma je volně přístupná
(v angličtině) na stránkách http://
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museumsandtheweb.com, kde pod záložkou Bibliography naleznete kompletní znění příspěvků ze všech ročníků konference – v současné době je
jich již přes jeden tisíc. Webové stránky navíc obsahují odborné diskuzní
fórum a je zde také nabízen „hlubší
ponor“ do průběžně vybíraného inspirativního projektu (Deep Dives).
Čtenářům Věstníku AMG nabízíme bližší informace o třech zajímavých příspěvcích z posledního ročníku
konference v roce 2015.

Sebastian Chan a Aaron Cope se ve
svém příspěvku Strategie proti architektuře: Interaktivní média a transformativní technologie v Cooper Hewitt
muzeu1 zabývají celkovou proměnou
newyorského muzea designu, která se
netýkala jen rekonstrukce historické
budovy a nových expozic, ale přinesla i novou koncepci muzea, stírající
hranici mezi virtuálním a reálným
prostorem. V centru nového muzea
stojí digitalizované sbírkové předměty,
zpřístupněné jednak na webu pomocí
nově promyšleného systému vyhledávání i „brouzdání“, jednak v samotné
expozici, která je pomocí interaktivních nástrojů velmi úzce propojuje
s reálnými exponáty.
K těmto nástrojům patří v první
řadě elektronické pero, nově vyvinutý
produkt, který umožňuje aktivní zapojení návštěvníka do dění v expozici po
dobu strávenou v muzeu a také prodloužení jeho návštěvnického zážitku do doby, kdy se již nalézá doma či
kdekoli jinde na síti. Pero je každému
návštěvníkovi zapůjčeno u pokladny,
kde je spárováno se vstupenkou obsahující unikátní kód, který mu otvírá anonymní účet na serveru muzea.
Návštěvník pak pomocí pera může
načtením kódu na popiskách „sbírat“
vystavené exponáty a tvořit z nich
vlastní kolekce, nebo se na místech
k tomu určených ocitá přímo v roli
designéra. Takovým místem je v muzeu například Immersion room, kde
může návštěvník (kromě volby z kolekce digitalizovaných historických
tapet) promítat na stěny místnosti
také tapetu s vlastnoručně navrženým
motivem. Před odchodem z muzea
nahraje návštěvník digitální obsah
pera na server – tím se pero smaže
a připraví pro dalšího uživatele. Celou
návštěvu včetně svých výtvorů si pak
může připomenout doma na počítači,
po otevření svého účtu na webu muzea
pomocí kódu ze vstupenky.
Cooper Hewitt muzeum začalo elektronická pera půjčovat dne
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10. března 2015. Za necelý měsíc provozu bylo použito cca 9 000 per a 27 %
uživatelů se pak ke své návštěvě muzea vrátilo na webu. Průměrná doba
strávená v muzeu se pak po zavedení
pera prodloužila ze 45 minut na více
než 2 hodiny.

Virtuální možnosti
reálných míst

Kdo poslouchá audioprůvodce

Referát pracovníků Britského muzea Audio-stav mysli: Porozumění
chování návštěvníků ve věci audioguide a dalších médií3 rekapituluje
výsledky půlročního průzkumu, který
muzeum podniklo před kompletním
redesignem audioprůvodce pro svoji

stálou expozici. Průzkum se soustředil na zodpovězení dvou otázek: Jak
návštěvníci používají nástroje typu
audioguide? Jak můžeme zvýšit počet
jejich uživatelů? V současné době si
audioprůvodce vezmou asi 3 % návštěvníků, což v muzejních institucích
představuje jakýsi standard. Řešitelé
výzkumu postupně došli k definování
šesti atributů, které lze jednotlivým
návštěvníkům přiřadit, vždy na určité škále: čas (nedostatek–nadbytek),
sebevědomí (nízké–vysoké), autorita
(vnější–vnitřní), používání pomůcek
(žádné–všechny), pohyb v muzeu
(nestrukturovaný–strukturovaný)
a cíl (silný–slabý, specifický–volný).
Tyto atributy umožnily popsat typy
návštěvníků, kteří si audioprůvodce
berou, a porozumět jejich motivacím
či naopak překážkám, které jim v použití brání. Výsledky průzkumu byly
nakonec použity k navržení testovacího uživatelského rozhraní nového
audioprůvodce.
jana jebavá

1 	Sebastian Chan – Aaron Cope: Strategies against architecture. Interactive media and transformative technology at Cooper Hewitt. MW2015: Museums and the Web 2015. Publikováno 6. dubna 2015
2	Rebecca Hawcroft: Beyond the building. Creating and supporting communities based on place. MW2015:
Museums and the Web 2015. Publikováno 31. ledna 2015
3	Shelley Mannion – Amalia Sabiescu – William Robinson: An audio state of mind. Understanding behaviour
around audio guides and visitor media. MW2015: Museums and the Web 2015. Publikováno 1. února 2015

Zdroj: twenty2.net

Rebecca Hawcroft z australské University of Canberra ve svém příspěvku
Ven z budovy: Vytváření a pěstování
místních komunit2 popisuje možnosti
a strategie, které nabízí virtuální prostor pro zapojení místních obyvatel
a posílení vazby instituce na určitou
lokalitu. Autorka prezentuje muzea
a ostatní paměťové instituce jako důležité faktory ve vytváření vazby na
místo a posilování společně sdílených
hodnot a identity, a z druhé strany
vyzdvihuje potenciál, který má místní
komunita informovaných a zapojených obyvatel pro podporu dané instituce. Věnuje se také možnostem,
které skýtá práce s proveniencí či
lokací sbírkových předmětů v on-line
databázích sbírek.
Jedním z přístupů, který akcentuje vazbu instituce na dané místo, je
pojetí muzea jako městského náměstí

– místa, kde se všichni potkávají a zapojují se do řešení společných otázek
či problémů. Jako příklad uvádí autorka Muzeum umění v Dallasu, kde
v roce 2012 zrušili vstupné a nabídli
všem možnost stát se Přítelem muzea.
Program vede své členy k opakovaným
návštěvám a během pobytu v muzeu
je různými způsoby aktivizuje – každý přítel muzea má plněním úkolů
možnost sbírat body, které pak může
vyměnit za odměny, jako například
slevy v muzejním obchodě, bezplatné
parkování v muzeu nebo speciální návštěvy prostor běžně nepřístupných.
Muzeum si tak vytváří se svými návštěvníky dlouhodobý vztah.

„Immersion room“ v Cooper Hewitt muzeu nabízí také možnost navrhnout vlastní tapetu, promítanou na stěny místnosti
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Zpráva o knize
Nové formy knižní prezentace
Vilma Hubáčková, Zdeněk Freisleben
Památník národního písemnictví
uzejní expozice a výstavy již
delší dobu procházejí řadou
změn, které souvisejí s významnějším
využitím technických prostředků, virtuálních forem prezentace a aktivnějšími přístupy k návštěvníkovi. Nastává
i odklon od expozic, které jsou vybaveny tradičním výstavním fundusem,
a některé formy se dokonce blíží spíše
umělecké instalaci. Ne náhodou jsou
někteří architekti výstav i aktivními
umělci, jako například Zbyněk Baladrán, Tomáš Svoboda nebo Federico
Diaz. Je zřejmé, že nové technologie
a umělecký výraz jsou často provázány. Tyto přesahy se objevují i u grafických designérů a autorů letošního
výstavního projektu „Zpráva o knize“
Petra Babáka a Lukáše Kionky. Projekt uspořádal Památník národního
písemnictví v letohrádku Hvězda
k 50. výročí soutěže Nejkrásnější české
knihy roku.
Vizuální formou, netradiční podobou a experimentálním charakterem projekt překročil zažité konvence knižních výstav. Jeho ústředním
motivem byla digitalizace kolekce
oceněných Nejkrásnějších českých
knih za celé období 50letého trvání
soutěže. Digitalizace měla několik
navzájem propojených fází, přičemž
sám proces digitalizace byl vedle „papírových“ knih organickou částí této
především virtuální výstavy. Měla
integrální charakter, kdy v expozici byly využity moderní prostředky
vizuality a přitom zůstala zachována
fyzická přítomnost knihy jako tradičního papírového média. Byla syntézou
technického a uměleckého vyjádření;
technicistní, konceptuálně uspořádané výstavě přitom nechyběly ani
imaginativní prvky.
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Ústřední výstavní prostor letohrádku Hvězda byl koncipován jako
futuristické digitalizační pracoviště,
jehož základ tvořila speciální digitalizační linka kruhového tvaru. Fungovala jako technické zařízení a originální
exponát zároveň, v podobě kinetické
prostorové instalace. Její součástí byl
pásový dopravník vybíhající z kruhu
ven, který sloužil jako dráha k přesunu naskenovaných knih. Ty byly přenášeny do přilehlých místností, které
byly zpočátku prázdné a postupně se
plnily knihami volně položenými na
polystyrenových podložkách, začleněných do původního geometrického
vzoru na podlaze. Vzniklá kompozice
sloupů a skupin knih neustále měnila
svou podobu tím, jak knihy přibývaly.
Proces digitalizace, který realizoval pracovník a současně performer
uprostřed nainstalované linky, probíhal denně v době trvání výstavy. Naskenované knihy obíhaly na kruhovém
pásu a divák měl možnost je podrob-

Foto: Milan Kuzica, PNP

M

něji prozkoumat pomocí dotykových
displejů na tabletech umístěných po
obvodu linky. Současně bylo možné
sledovat o patro výš videoprojekci naskenovaných knih kroužících kolem
stropu a zářících v prostoru setmělého sálu, což vytvářelo iluzi imaginárního planetária. Zároveň byla videa
knih nahrávána na web http://www.
bookreport.cz, který se z běžného
informačního média stal v průběhu
výstavy i po jejím skončení hlavním
– virtuálním – prezentačním a dokumentačním prostorem. I zde, na síti,
stejně jako na stropní projekci v letohrádku Hvězda, není digitalizovaná
kniha statická – v knize se listuje, ruce
knihu obrací, nastavují k prohlédnutí obal knihy, titulní stranu a tiráž.
Kniha je tak dalším kinetickým, dynamickým a dějovým prvkem výstavy. Zde je třeba podotknout, že celý
digitalizační proces bude pokračovat
i v dalších ročnících soutěže, stejně
jako bude doplňován informační charakter webu. Tím se web stane samostatným „muzejním“ prvkem další
historie NČKR.
Je zřejmé, že právě propojení různých médií vytváří nové formy a pojetí
výstavní muzejní činnosti a může být
prostředkem aktivního kontaktu mezi
muzeem a návštěvníkem.

Digitalizační linka na výstavě „Zpráva o knize“ v letohrádku Hvězda
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Ztrácí se příběhy, vztahující
se ke sbírkovým předmětům
jiří žalman
omg mk čr

P

selekce vybrán pro zařazení do sbírky,
určené, jako věc hromadná, k trvalému uchování. U mnoha sbírkových
předmětů je ten důvod zřejmý a netřeba jej nějak zvlášť vysvětlovat – to když
muzeum např. dokumentuje tradiční
zemědělskou výrobu a zařadí do sbírky kosu pro sklizeň obilí, nebo třeba
galerie, která se zaměřuje na moderní
české malířství, do sbírky zařadí obraz
Josefa Čapka. V takových případech
bývá evidenční záznam, obsahující
povinné údaje stanovené zákonem,
obvykle dostačující.

Zdánlivě obyčejné

V muzeích jsou ale tisíce předmětů,
jejichž zařazení do sbírky by bylo obtížné zdůvodnit, není-li znám příběh,
který se k nim vztahuje. Jde např.
o zcela obyčejné předměty, které se
vztahují k významným osobnostem,
k významným událostem atp. Říkejme
jim zjednodušeně „předměty s příběhem“. Ty příběhy jsou někdy notoricky

Zdroj: www.etsy.com

ovinné údaje, které, jsou-li známé, musí obsahovat evidenční
záznam ke sbírkovému předmětu,
stanoví v § 9 odst. 1 písm. d) zákon
č. 122/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Přehlíží se však skutečnost,
že byť je citovanému ustanovení zákona formálně vyhověno, v řadě případů
přesto takový evidenční záznam neposkytuje dostatečné informace o předmětu, včetně informace tak zásadní,
jakou je důvod, proč byl předmět
vlastně do sbírky zařazen – na základě čeho muzeum dospělo k názoru, že
předmět sbírku zhodnocuje.
Stává se to proto, že kurátoři sbírek přehlížejí skutečnost, že zákon
sice stanoví, jaké údaje evidenční záznam obsahovat musí (jsou-li známé),
ale nikoliv, jaké obsahovat má. Že evidenční záznam není vyhotoven pouze
proto, aby vyhověl liteře zákona, ale
především jako srozumitelná zpráva
budoucím generacím, proč byl právě
tento předmět na základě odborné

Hodnota mnohých předmětů pro sbírku se ztratí, zmizí-li příběh, který se za nimi skrývá
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známé, často ještě živé, mnohem více
je ale těch, které již halí zapomnění –
právě proto, že buď nebyly zaznamenány vůbec, anebo sice někde v průvodní
dokumentaci ke sbírce zapsány jsou,
ale v evidenčním záznamu ke sbírkovému předmětu na tyto poznámky chybí odkaz. Pro ilustraci uvedu
příklady.
Ve sbírce jednoho muzea jsem viděl řadu ničím nezajímavých předmětů zařazených do sbírky ve 20. letech
minulého století, o jejichž významu
pro sbírku by bylo možné pochybovat.
V evidenčních záznamech bylo jako
způsob nabytí uvedeno „z pozůstalosti
Maxmiliána Hadrbolce“, jenže kdo
byl Maxmilián Hadrbolec, už nikdo
nevěděl. V horším případě už to v muzeu nelze dohledat, protože to nikdy
nebylo zaznamenáno (v době, kdy byly
předměty do sbírky zařazeny, to možná bylo natolik všeobecně známo, že
to nikoho nenapadlo) a bylo by nutné např. pátrat v archivu, v dobových
publikacích atp. – příběh je vlastně
ztracen. V lepším případě by se možná
nějaké záznamy o Maxmiliánu Hadrbolcovi v muzeu dohledat daly, nikdy
ale nebyly evidovány, takže nalézt je
by bylo velmi pracné.
V jiném muzeu bylo do přírodovědné „podsbírky“ zařazeno několik
schránek mořských živočichů, hvězdic
a korálů. V evidenčním záznamu bylo
uvedeno jako způsob nabytí „starý
sběr neznámého původu“. Proč bylo
těchto několik schránek zařazeno
do sbírky, dokumentující jinak pouze českou faunu, zůstávalo záhadou.
Jen náhodou, když se objevil pamětník, bylo zjištěno, že do přírodovědné
„podsbírky“ tyto předměty vůbec nepatří a do muzea je, spolu s dalšími
„legionářskými památkami“, darovali
dva místní legionáři, kteří si je přivezli
z anabáze ruských legií lodí z Vladivostoku do vlasti v roce 1920.
V dalším muzeu zas byly v krabici
pečlivě uloženy – oprýskaný smaltovaný hrnek, obojek na psa, sokolská čapka a bakelitové rádio Tesla. Všechny
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čtyři předměty byly pečlivě evidovány,
popsány v souladu se zákonem, jako
způsob nabytí bylo uvedeno „z bytu
paní Bezdíčkové, Školní ulice, čp. 43“.
Samy o sobě byly předměty pro sbírku
muzea takřka bezcenné, např. žádný
jiný obojek na psa ani jiné rádio ve
sbírce muzeum nemělo, dům ve Školní ulici nebyl ničím zajímavý – a ani
zmínka o tom, kdo byla paní Bezdíčková. Když jsem na to upozornil, začalo pátrání a opět šťastnou náhodou
se podařilo najít dceru paní Bezdíčkové. Zjistilo se, že paní Bezdíčková
byla vdova po známém podnikateli,

majiteli několika pil a mlýnů v okolí,
která po znárodnění majetku a smrti
manžela dožívala s malým pejskem
v zatuchlém suterénním nájemním
bytě a přivydělávala si jako pokladní
v muzeu. Po její smrti dcera darovala
muzeu pár věcí z jejího bytu (a taky
prý fotografii toho bytu, která se ale
ztratila) jako doklad, v jak nuzných
poměrech paní Bezdíčková, druhdy
bohatá dáma a členka místního Sokola, na sklonku života žila. Z bezcenných předmětů se staly zajímavé
doklady místní historie. Kolik ale
scházelo, aby se příběh zcela ztratil!

Sbírky některých muzeí, např. Památníku Terezín či Památníku Lidice, na „předmětech s příběhy“ doslova
stojí, takové příběhy se však vyskytují
ve všech muzeích (i galeriích). Při
zpracovávání koncepcí sbírkotvorné
činnosti by se proto nemělo zapomínat na dokumentaci příběhů a na provázání jejich záznamů s evidenčními
záznamy ke sbírkovým předmětům.
Chceme-li, abychom následujícím
generacím dochovaly sbírky jako
zdroj relevantních a srozumitelných
poznatků o světě, což je smyslem sbírkotvorné činnosti.

200 let českého muzejnictví

120 let Muzea dr. Aleše
Hrdličky v Humpolci
dagmar kluchová
Muzeum dr. aleše hrdličky v humpolci
letošním roce oslavilo Muzeum
dr. Aleše Hrdličky v Humpolci
120. výročí svého trvání. Bylo založeno 28. července 1895 jako Musejní společnost pro okres humpolecký, s cílem shromažďovat duchovní
a hmotné památky charakterizující
místní kraj. Základ sbírek tvořily
předměty vystavené o rok dříve na
„Okresní hospodářské a průmyslové
výstavě“, jejíž součástí byla i výstava národopisná – koncipovaná jako
sběratelská výstava pro plánovanou
Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze v roce 1895.
Zakládajícím členem muzea byl
učitel Josef Kopáč, který za svého
padesátiletého působení v muzeu nashromáždil se svými spolupracovníky
bohaté národopisné sbírky. Ty zpracoval i v několika odborných publikacích
a zasloužil se také o založení první
kroniky města (1895).
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Pro muzeum byla nejprve vyčleněna jedna místnost v budově tehdejší
radnice, z nedostatku místa však nemohly být sbírky zpočátku přístupné
veřejnosti. Až po získání druhé a třetí

Profesionalizace muzea

V roce 1952 přeměnou Muzejního
spolku pro okres humpolecký vzniklo Městské muzeum v Humpolci.
Nedlouho potom nastoupil do muzea

Foto: Archiv Muzea dr. A. Hrdličky v humpolci

V

místnosti bylo muzeum zpřístupněno alespoň na několik dní v roce. Po
několikerém stěhování pak získalo
v roce 1933 konečně adekvátní prostory, když bylo přestěhováno do budovy
bývalé dívčí školy, čp. 273 na Horním
náměstí, kde sídlí dodnes.

Pohled na muzeum v budově bývalé dívčí školy (kolem roku 1933)
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ožilo. Návštěvníci tak mohli v expozicích vidět při práci ševce se švadlenou,
panstvo v měšťanském pokoji vedlo
hovor o událostech v Humpolci kolem
roku 1895, v selské jizbě nabízela paní
máma čerstvě upečené buchty a v indiánské vesničce tiše pokuřovali indiáni
dýmku míru.
Slavnostní atmosféru uvozovaly
lidové písničky z okolí Humpolce v podání místního souboru. Celou akci
doprovázela výstava o historii i současnosti muzea a nám se i při malé
personální základně (tři pracovnice)
podařilo návštěvníky přesvědčit, že
v našem muzeu to skutečně žije – a to
nejen, když slaví narozeniny!

Foto: Archiv Muzea dr. A. Hrdličky v humpolci

aktivitami, např. pořádáním krátkodobých výstav různého zaměření. Již
třetím rokem také probíhá přednáškový cyklus „Věda v muzeu“, zaměřený
na popularizaci vědy. Přednášejícími
jsou významní čeští vědci i odborníci
s regionální tématikou. Stále oblíbenějšími se stávají muzejní vycházky,
při nichž procházíme zajímavé městské i okolní lokality. I těmito doprovodnými akcemi se nám daří zvyšovat
počet návštěvníků, kteří odchází z muzea s pěknými zážitky.
Nejinak tomu bylo i při oslavách
letošního výročí, které proběhly v červenci pod názvem „Muzeum žije… již
120 let“, a při nichž muzeum doslova

Při oslavách 120. výročí založení muzea v Humpolci jeho stálá expozice „ožila“

Foto: Archiv Muzea dr. A. Hrdličky v humpolci

první profesionální pracovník – do
té doby pracovali pro muzeum pouze
nadšení dobrovolníci. Postupně probíhala inventarizace sbírek a jejich
zpřístupnění. V roce 1967 začala velká
rekonstrukce budovy. V opraveném
muzeu bylo národopisu vyčleněno druhé patro, kde vznikla expozice věnována životu, práci, kultuře a tradicím
v oblasti Humpolecka. První patro
bylo určeno pro nově vznikající expozici, spjatou se slavným humpoleckým
rodákem. K 100. výročí narození antropologa dr. Aleše Hrdličky v roce
1969 probíhaly celostátní oslavy, které
byly součástí světového kulturního výročí UNESCO. Renovované muzeum
bylo otevřeno na jeho počest jako Muzeum dr. Aleše Hrdličky. V Humpolci
byl k tomuto výročí uspořádán I. mezinárodní antropologický kongres, na
který se sjeli vědci z celého světa. Při
této příležitosti byla vybudována také
první antropologická expozice. A tak
do té doby malé národopisné muzeum
vešlo ve známost široké laické i odborné veřejnosti také jako muzeum
antropologické.
V dalších letech došlo k několika reinstalacím expozic a v pobočce
muzea byla otevřena nová expozice
Gustava Mahlera, kterou zde bylo
možno zhlédnout až do roku 2013.
Poté ji muzeum dlouhodobě zapůjčilo
do skladatelova rodného domu v nedalekých Kalištích. Od počátku nového
tisíciletí v muzeu postupně vznikaly
další expozice. V roce 2002 dostal novou podobu národopis, v roce 2003
byla do muzea dlouhodobě zapůjčena
mineralogická sbírka, v roce 2007 byla
vybudována expozice dr. Aleše Hrdličky s indiánskou vesničkou a v pobočce
muzea stálá expozice „Peklo“. Roku
2009 vznikla expozice loutek a naposledy přibyla do muzea v roce 2014
expozice „Jak se žilo, jak se šilo“.

Oživlé muzeum

Kromě práce se sbírkami a jejich zpřístupněním v expozicích se muzeum
snaží přilákat návštěvníky i jinými
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Měšťanský pokoj v národopisné expozici
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zápis ze zasedání senátu AMG

Zasedání Senátu AMG
dne 23. září 2015 v Nové budově NM v Praze
Přítomni: 36 z 57 s hlasem rozhodovacím
3 z 21 s hlasem poradním
Jednání Senátu AMG zahájil PhDr. Pavel
Ciprian, který přivítal všechny přítomné.
Senát AMG hlasováním schválil návrhovou komisi ve složení: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., Mgr. Lukáš Krinke
a RNDr. Miroslava Šandová, a mandátovou komisi ve složení: Mgr. Adéla Kaderová, PhDr. Zita Suchánková, Mgr. Petra
Hejralová.

Činnost Exekutivy AMG
Předseda AMG PhDr. Luděk Beneš nejprve informoval o činnosti Exekutivy AMG,
která se v období mezi konáním Senátu
AMG sešla celkem třikrát, a to 1. června 2015, ve dnech 15.–16. července
2015 na výjezdním zasedání v Litomyšli,
a 8. září 2015. Na svých zasedáních řešila následující body:
XI. Sněm AMG v Plzni a výroční zasedání NEMO: Sněm se uskuteční ve dnech
4. a 5. listopadu 2015 v Konferenčním
a společenském centru Secese, v areálu
pivovaru Prazdroj v Plzni. Do muzeí byl
zaslán II. cirkulář přihlášek, jež je možné
odevzdat do 15. října 2015. Výše účastnického poplatku zůstává u obou cirkulářů jednotná – 400 Kč; pro členy AMG,
kteří se nebudou účastnit společenského
setkání, poplatek činí 300 Kč. Výkonná
ředitelka AMG Anna Komárková, BBus
(Hons), informovala o programu sněmu,
který je již hotový ve své konečné podobě. V nejbližších dnech bude rozeslán
členům AMG a vyvěšen na webu AMG.
V rámci výročí 25 let od vzniku AMG
bude mít zahájení Sněmu AMG v první
den zasedání slavnostní charakter. Poté
bude přednesena zpráva o činnosti a hospodaření AMG za období 2013–2015.
Důležitým bodem jednání bude schválení úpravy Stanov AMG dle nového
Občanského zákoníku a schválení nového
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názvu AMG s doplněním zkratky z. s. jako
zapsaný spolek (Asociace muzeí a galerií
České republiky, z. s.). V dubnu 2015 byli
všichni členové AMG vyzváni dopisem
k zasílání návrhů na změny Stanov AMG
(s termínem do 30. června 2015). K návrhu se souhlasně vyjádřila pouze Krajská
sekce hl. m. Prahy. Návrh změn Stanov
AMG bude tedy v předloženém znění projednán na zasedání sněmu. Projednání
Stanov AMG bude přítomen notář a zástupce advokátní kanceláře JUDr. Libora
Vašíčka, která návrh připravila. Přijaté
změny budou ihned na místě vepsány do
spolkového rejstříku.
Dalším bodem jednání bude návrh
Strategických cílů činnosti AMG pro
období 2016–2018. Členové AMG byli
opět v dubnu 2015 vyzváni k zasílání
námětů do tohoto strategického dokumentu, s termínem odeslání do 30. září
2015. Do stejného data je pak možné
předkládat návrhy do Kandidátní listiny
AMG pro volby na členy Exekutivy AMG
a Revizní komise AMG pro období 2016–
2018. Návrhy je možné dle Volebního
řádu AMG předkládat samozřejmě i po
tomto termínu. Cílem Exekutivy AMG,
která připravuje jednání sněmu a také
všechny potřebné materiály, je, aby se
veškeré podklady dostaly k rukám členů
AMG s dostatečným předstihem.
Přihlášení řádní členové AMG u prezence obdrží hlasovací lístek, při zastupování člena AMG je nutné předložit plnou
moc. V závěru prvního jednacího dne se
uskuteční společenské setkání účastníků
sněmu a také bude nabídnuta možnost
prohlédnout si prostory Západočeského
muzea v Plzni a všech jeho poboček.
Druhý den budou následovat volby
do Orgánů AMG – volbám bude opět
přítomen notář, který následně provede
všechny potřebné změny ve spolkovém

rejstříku. Termín na podání návrhů na
kandidáty do Exekutivy AMG a Revizní
komise AMG byl stanoven do 30. září
2015. Datum bylo mj. určené na základě žádostí z Krajských sekcí AMG, jejichž členové projevili zájem seznámit
se s životopisy kandidátů v dostatečném
časovém předstihu před samotným zasedáním sněmu. Navržení kandidáti musí
souhlasit s návrhem, v případě osobní
nepřítomnosti na sněmu je potřeba vyhotovit písemný souhlas se svojí kandidaturou. Hlas rozhodovací mají všichni
řádní členové AMG, individuální a čestní
členové AMG mají hlas poradní a nemohou kandidovat do Exekutivy ani Revizní
komise AMG.
Mgr. Markéta Formanová informovala o výročním zasedání NEMO, které
se uskuteční ve dnech 5.–7. listopadu
2015 v prostorách Měšťanské besedy
v Plzni. O den dříve, tj. 5. listopadu 2015,
mu bude předcházet přátelské setkání
vedení NEMO se členy nové Exekutivy
AMG v Hotelu Continental. Zde se také
uskuteční get together večeře pro účastníky konference NEMO, které se mohou
zúčastnit také všichni členové AMG. Na
zasedání NEMO se počítá s účastí cca
120 osob, jednací řečí je pouze angličtina. Zájemci o účast na zasedání se mohou přihlásit do 26. října 2015. Program
konference je již kompletní – rozprostřen
je do tří dnů, doplněný o prohlídky plzeňských muzeí a další kulturní program.
Záštitu nad XI. Sněmem AMG potvrdili předseda Vlády ČR Mgr. Bohuslav
Sobotka, primátor města Plzeň Martin
Zrzavecký a hejtman Plzeňského kraje
RSDr. Václav Šlajs. Své záštity poskytli
výše jmenovaní také jednání NEMO. Svoji
záštitu tomuto setkání navíc poskytl také
ministr kultury Mgr. Daniel Herman.
Festival muzejních nocí: V roce 2016 se
slavnostní zahájení XII. ročníku Festivalu
muzejních nocí uskuteční ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, a to
v pátek 20. května 2016. Bližší informace
o průběhu příprav podala ředitelka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy
a předsedkyně Revizní komise AMG
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PhDr. Zita Suchánková. Hlavním spolupořadatelem akce je Středočeský kraj,
s nímž bylo od posledního zasedání Senátu AMG zahájeno jednání o přípravách
akce. Zpestřením pro účastníky Národního zahájení festivalu by se měla stát cesta
z Prahy do Roztok parníkem po Vltavě.
O zahájení festivalu v roce 2017 projevil
již předběžně zájem Královéhradecký kraj,
zatím ovšem nedošlo k přímému jednání
a tedy ani k definitivní dohodě.
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis:
Ředitelka soutěže Mgr. Irena Chovančíková informovala o třináctém ročníku
soutěže, který se díky své nové mediální
koncepci stal přelomovým. Od slavnostního vyhlášení výsledků, které se uskutečnilo dne 14. května 2015 ve Smetanově
síni Obecního domu v Praze, proběhlo
již několik schůzek za účastí zástupců
AMG, produkční společnosti Three Brothers, OMG MK ČR a také České televize,
na nichž byla projednávána forma, jakou
bude prezentována soutěž a zejména
slavnostní vyhlášení výsledků v roce
2016. O spolupráci s Českou televizí se
od posledního zasedání Senátu AMG
jednalo s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem a ředitelem vývoje pořadů
a programových formátů Janem Maxou.
Byla zejména zdůrazněna potřeba stanovení přesných termínů spolupráce, aby
mohla ČT tuto akci zapojit do svého vysílacího plánu na příští rok. Dále byla řešena možnost propojení vyhlášení výsledků
soutěže se zahájením Festivalu muzejních
nocí a odvysílání reportáží z oceněných
institucí, resp. jejich muzejních nocí. Na
tvorbě scény slavnostního předávání Cen
Gloria musaealis by se také mohli podílet
vítězové z předchozích ročníků, přičemž
scéna by měla vždy představit určitý typ
muzea či galerie. Vše bude předmětem
dalších jednání.
Pro vyhlášení byl vyhrazen termín
19. května 2016, opět ve Smetanově síni
Obecního domu v Praze. V současné době
je do XIV. ročníku soutěže přihlášeno 10
projektů. Od 1. ledna 2016 dojde patrně k určité obměně ve složení soutěžní
komise, neboť MK ČR má zájem, aby do
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ní byli delegováni i jeho zaměstnanci
(PhDr. Magda Němcová, vedoucí oddělení ochrany kulturních statků OMG).
Mgr. Irena Chovančíková dále upozornila,
že během probíhajících jednání s MK ČR
byla také řešena nutnost úpravy nařízení
vlády o oceněních v oblasti kultury a rozšíření dohody o pořádání soutěže mezi
AMG a MK ČR o Český výbor ICOM, který
se stal od roku 2015 spoluvyhlašovatelem soutěže.
Po zasedání Senátu AMG dne
23. září 2015 se od 15 hodin bude Historické cukrárně Obecního domu v Praze konat setkání členů čestného výboru
soutěže se zástupci vyhlašovatelů a členy
poroty. Čestný výbor soutěže byl obohacen o nové členy – náměstka generálního ředitele pro program a vysílání
ČRo Mgr. Reného Zavorala, radního pro
kulturu hl. m. Prahy Jana Wolfa, ředitele
nakladatelství Academia Jiřího Padevěta
a hudebníka Františka Uhlíře.
Od května 2015 probíhá na webovém portálu http://www.do-muzea.cz
nová návštěvnická soutěž Muzeum roku.
Ředitelka soutěže apelovala na pomoc
s její propagací – muzejní instituce by
měly upozorňovat také na to, že mohou
návštěvníci jejich muzeum či galerii na
webu soutěže ohodnotit.
Různé: Exekutiva AMG se dále zabývala
přípravou již 24. setkání muzejníků ze
Saska, Bavorska, Horního Rakouska
a České republiky, tentokrát na téma
Muzea osobností / Osobnosti v muzeích,
které se uskutečnilo ve dnech 20. až 22.
září 2015 se v bavorském Bayreuthu.
Úroveň setkání byla vysoká, v příštím
roce se opět jako místo konání plánuje
Bavorsko a konference se uskuteční na
téma národopis v muzeích.
V současné době probíhají také jednání s vedením Saského zemského úřadu
pro muzejnictví ohledně distribuce sborníku z 22. setkání, jež se konalo v roce
2013 ve Zwickau. Exekutiva AMG usiluje
o to, aby byl ze saské strany poskytnut
text sborníku v elektronické podobě, což
by umožnilo vydat jej na CD a distribuovat
do všech členských muzeí AMG.

Dne 13. října 2015 se bude v sále
Národního archivu na Chodovci konat
konference Českého komitétu Modrého štítu na téma Ztráty a nálezy aneb
Příklady dobré a špatné praxe tvorby
Národního archivního dědictví nejen
pohledem archivářů. S referátem o problémech uchování a evidence archiválií
v muzeích na ní vystoupí předseda AMG
PhDr. Luděk Beneš. Hlásit se na konferenci je možné do 30. září 2015.
AMG byla oslovena MK ČR ve věci
spolupráce na připravované publikaci
o historicky a umělecky významných
muzejních budovách, kterou připravuje
nakladatelství Foibos Books. K této záležitosti se konala u náměstkyně ministra
kultury ČR PhDr. Anny Matouškové dne
14. července 2015 koordinační schůzka,
na níž bylo přítomným sděleno, že projekt
je ze strany MK ČR podpořen dotací ve
výši 500 tis. Kč. Spolupráce AMG v této
věci již byla zahájena; byla podepsána
smlouva s nakladatelstvím a AMG se podílela jednak na vytvoření seznamu muzeí, která budou do publikace zahrnuta,
jednak na vytvoření dotazníku, jenž bude
vybraným subjektům rozeslán. Publikace,
jejímiž autory budou především odborní
pracovníci Národního památkového ústavu, by měla být vydána do konce roku
2015.
Ministerstvo zahraničních věcí oslovilo AMG s žádostí o jmenování zástupce
do České komise UNESCO. Exekutiva do
komise nominovala PhDr. Pavla Cipriana.

Legislativa
PhDr. Zdeněk Kuchyňka informoval
o změnách v legislativě. V červnu 2015 se
zúčastnil jednání k přípravě zákona o památkovém fondu, kde byly mj. prodiskutovány připomínky Archeologické komise
AMG, které byly odeslány ministrovi kultury ČR a několika dalším osobám či institucím, bohužel bez předchozí konzultace
s Exekutivou AMG. V důsledku tohoto
postupu se uvedené připomínky výrazně lišily od oficiálního stanoviska AMG,
jež bylo na patřičná místa odesláno již
mnohem dříve, a způsobily řadu nedorozumění. Navíc byly zformulovány
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Zdroj:foto.mapy.cz

Členská základna

Novým členem AMG se stal také Národní hřebčín Kladruby nad Labem

a předány již v době, kdy byla veškerá
připomínková řízení ukončena. Exekutiva
AMG proto žádá všechny krajské sekce
a odborné komise, aby své případné připomínky či náměty vždy předem poskytly k projednání Exekutivě AMG tak, aby
vzniklo a na patřičná místa bylo odesláno
pouze jediné, oficiální stanovisko. V návrhu zákona se nepodařilo odstranit některé
sporné body – např., že archeologický výzkum bude provozován za nejnižší cenu.
Nepodařilo se ani zapojit definici, co je
archeologické dědictví.
Dne 10. června 2015 se na OMG
MK ČR uskutečnilo jednání ohledně vypořádání připomínek AMG k návrhu Koncepce rozvoje muzejnictví 2015–2020.
Většina připomínek AMG byla zohledněna, i přes to v Koncepci zůstalo několik
sporných bodů. Koncepce byla schválena
Vládou ČR dne 20. srpna 2015 a je k dispozici na webových stránkách MK ČR.
Společně s místopředsedou Komise Rady Asociace krajů ČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch
Ing. Zdeňkem Štefkem budou hledány
možnosti, jak by navzdory nevyhovujícím
současným podmínkám pro získání dotací
z IROP bylo možno pro muzea a galerie
dosáhnout na státní či jiné finanční zdroje
(např. finanční posílení národních dotačních titulů).
Poslední návrh novely autorského
zákona již neobsahuje zásadní sporné
body a nebyl tedy ze strany Exekutivy
AMG připomínkován.
Členové Senátu AMG opět upozornili
na velice krátkou dobu pro připomínkování
zásadních materiálů zasílaných ze strany MK ČR. Předseda AMG reagoval, že
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požadavek senátu byl již tlumočen na jednání s ředitelem OMG MK ČR Mgr. Pavlem Hlubučkem.

Digitalizace
Druhý místopředseda AMG Mgr. Ondřej
Dostál, Ph.D., byl nominován do komise
MK ČR pro program CES on-line a rovněž
do poradní komise ředitele Moravského
zemského muzea pro program DEMUS.
Současně se stal předsedou pracovní
skupiny AMG pro digitalizaci a evidenci
sbírek.

Muzejní statistika
Tématu muzejní statistiky bylo věnováno
čtvrté číslo Věstníku AMG, které vyšlo
v srpnu 2015. V současnosti se vytváří
souhrnný výstup s komentáři k projektu
Benchmarking muzeí a získaných dat za
předchozí tříleté období. Na dané téma by
měla ve spolupráci NIPOS a AMG vzniknout publikace, na jejíž přípravě pracuje
PhDr. František Šebek, předseda pracovní
skupiny pro muzejní statistiku při AMG.

Plán činnosti a rozpočet AMG
Dalším bodem zasedání bylo projednání návrhu a schválení Plánu činnosti
a rozpočtu AMG na rok 2016. Do konce
října 2015 se musí zpracovat a podat
žádost o dotace na MK ČR na rok 2016.
Výši získaných prostředků budeme znát
pravděpodobně v dubnu 2016 a až poté
bude znám přesný rozpočet AMG, který
Senát AMG odsouhlasí na svém květnovém zasedání. Plán činnosti a rozpočtové
provizorium AMG včetně návrhů projektů
Komisí AMG na rok 2016 byly Senátem
AMG schváleny bez připomínek.

V programu zasedání následovaly změny
členské základny AMG. Senát schválil
přijetí Městského muzea Polná, CEKUS
Chotěboř (složky Muzeum), Muzea starých strojů a technologií, o. s., a Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s. p. o.,
za řádné členy AMG. Přihlášky institucí
Klubu vojenské historie Odolov, z. s.,
a Bludného kamene, z. s., z Opavy nebyly přijaty. Předseda AMG PhDr. Luděk
Beneš doporučil, až se činnost těchto
institucí více vyprofiluje směrem k oboru muzejnictví, že nic nebrání tomu, aby
o členství v AMG s určitým časovým odstupem opět požádaly. Dále Senát AMG
odhlasoval přijetí Mgr. Hany Bartošové,
Mgr. Miluše Kobesové, Martiny Galetové, Ph.D., a Mgr. Wiesławy Branné za
individuální členky AMG. Za čestného
člena AMG byl přijat PhDr. Pavel Popelka,
CSc. Přihláška Kulturního zařízení Kadaň
byla odložena pro nepřítomnost krajského
senátora, stejně tak byla z důvodu chybějícího odborného stanoviska k přijetí do
AMG odložena přihláška k individuálnímu
členství pana Tomáše Luběny.
Na závěr jednání senátu byli přítomní vyzváni k diskuzi a předkládání
dalších námětů pro jednání. PhDr. Zita
Suchánková se spolu s PhDr. Pavlem
Ciprianem zúčastnili Sněmu Rady galerií ČR v Roudnici nad Labem, který se
uskutečnil ve dnech 21.–22. září 2015.
Společně informovali členy senátu o jeho
průběhu. Předsedou RG ČR byl opět zvolen Mgr. Jiří Jůza, místopředsedou RG ČR
se stal ředitel Oblastní galerie v Liberci
Mgr. Jan Randáček. PhDr. Pavel Ciprian
zdůraznil mírně odlišný názor RG ČR na
podobu profesních standardů. RG ČR
dále uvažuje o tom, že by se stala odborovou organizací pro pracovníky v galeriích
a vytvořila kolektivní smlouvu s pravidly
pro odměňování zaměstnanců.
Mezi členy Senátu AMG se následně
rozvinula diskuze o obecně špatné situaci
v odměňování pracovníků v oblasti kultury
s důrazem na to, že výše finančního ohodnocení se v tabulkách někde objevuje dokonce nižší než minimální mzda. AMG již
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několik let upozorňuje na podhodnocení
v odměňování zaměstnanců v muzeích
a galeriích, pravidelně jsou na příslušná
místa zasílány připomínky k výši mezd
v kulturních institucích. Na srpnovém setkání členů Exekutivy AMG s náměstkem
ministra kultury MK ČR Ing. Vlastislavem
Ourodou bylo toto téma také diskutováno. MK ČR plánuje nastavení procesu
systematizace mezd ve státních institucích s vypracováním doporučení pro kraje
a města, která zřizují muzea či galerie,
aby tak pro své zřizované instituce učinily
stejně. Pro jednotlivé muzejní profese by
byly nastaveny určité standardy a výše
ohodnocení, které je obvyklé ve státem
zřizovaných institucích. AMG byla vyzvána ke spolupráci s MK ČR při tvorbě
podkladového materiálu. Krajské sekce
AMG budou proto požádány o spolupráci
na zjišťování průměrné výše mezd v jednotlivých profesích (např. kurátor, správce
depozitáře, ekonom, knihovník, výstavář
atd.). Předseda Komise pro dějiny umění
AMG PhDr. Jan Mohr zmínil možnost navázat spolupráci s předsedkyní Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany
přírody PhDr. Annou Machovou.
Předsedkyně Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG
Mgr. Kateřina Tomešková zmínila neutuchající problém výše platu muzejních
pedagogů a jejich problematické zařazování v rámci katalogu prací. Výše platu
u muzejních pedagogů se odvíjí dle nařízení vlády, dle kterého muzejní pedagog
nevykonává edukační činnost, i přes fakt,
že muzeum je vzdělávací institucí a má
vzdělávací charakter. Mgr. Irena Chovančíková informovala o jednání s náměstkem ministra kultury Ing. Vlastislavem
Ourodou, kde byla také řešena problematika muzejních pedagogů. Dle informace
pana náměstka se mezi MK ČR a MŠMT
mělo uskutečnit jednání, na kterém
bylo řešeno zařazování pedagogických
pracovníků v muzeích a galeriích do katalogu prací a definice edukačního pracovníka v kultuře, jak by se nově mohla tato
pozice jmenovat. AMG předala jako podklad pro toto jednání rozpracovaný návrh
na zařazování edukačních pracovníků do
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jednotlivých platových tříd s konkrétním
popisem činností.
Tajemnice Komise konzervátorů-restaurátorů AMG Ing. Alena Selucká požádala, zda by bylo možné do přihlášky
Komisí AMG přidat informaci, která by
upozorňovala, že zájemci o členství v Komisi konzervátorů-restaurátorů AMG se
seznámili a jsou srozuměni s Dokumentem o profesi konzervátora-restaurátora. Dokument je ke stažení na webových
stránkách AMG. Anna Komárková, BBus
(Hons), reagovala, že to možné samozřejmě je, ale je nutné podat tento podnět
k zapracování do Jednacího řádu AMG,
který přihlášku v příloze č. 5 – Přihláška
ke členství v Komisi AMG obsahuje. Změnu musí následně schválit Senát AMG.
Zástupkyně Židovského muzea v Praze PhDr. Dana Veselská, Ph.D., se ještě
navrátila k informacím o připravované
publikaci nakladatelstvím Foibos Books,

které oslovená muzea a galerie žádá o vyčlenění pracovníka na přípravu hesla o instituci v této publikaci. Anna Komárková,
BBus (Hons), vysvětlila vztah v tomto
projektu mezi muzeem, AMG a Foibos
Books. Konkrétní komunikace ohledně
přípravy publikace a spolupráce muzea/
/galerie by měla probíhat již přímo
s Foibos Books, nikoliv přes AMG. AMG
pouze distribuuje výzvu do muzejních
institucí s žádostí o spolupráci. S Foibos
Books by mělo muzeum/galerie uzavřít
smlouvu o spolupráci, kde budou vyřešeny všechny důležité otázky jejich spolupráce, autorských práv k poskytnutým
fotografiím či dalším materiálům, a také
finanční stránka věci.
Jednání Senátu AMG bylo zakončeno
přijetím usnesení.				
	Zapsaly:
Monika Benčová
Anna Komárková

Usnesení Senátu AMG dne 23. září 2015
Senát bere na vědomí
■■ Zprávu o činnosti Exekutivy AMG od minulého zasedání Senátu AMG dne
■■
■■
■■
■■
■■
■■

27. května 2015;
Zprávu o přípravě XI. Sněmu AMG a konference NEMO v Plzni;
Zprávu o vývoji oborové legislativy;
Zprávu o XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a XII. ročníku
Festivalu muzejních nocí v roce 2016;
Zprávu o muzejní statistice;
Zprávu o Sněmu Rady galerií ČR v Roudnici nad Labem;
Návrhy členů Senátu AMG týkající se ohodnocení zaměstnanců v kultuře
a spolupráce s Odborovým svazem pracovníků kultury a ochrany přírody.

Senát schvaluje
■■ Mandátovou komisi ve složení: Zita Suchánková, Adéla Kaderová, Petra Hejralová;
■■ Návrhovou komisi ve složení: Miroslava Šandová, Lukáš Krinke, Štěpánka
Běhalová;

■■ Návrh plánu činnosti a rozpočtu AMG na rok 2016 a dále návrh projektů komisí
a členů AMG na rok 2016;

■■ Přijetí Městského muzea Polná, CEKUS Chotěboř (Muzeum), Muzea starých
strojů a technologií, o. s., Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s. p. o.,
za řádné členy AMG;
■■ Přijetí paní Hany Bartošově, Miluše Kobesové, Martiny Galetové a Wieslawy
Branné za individuální členky AMG;
■■ Přijetí Pavla Popelky za čestného člena AMG;
■■ Nepřijetí Klubu vojenské historie Odolov, z. s., a zapsaného spolku Bludný
kámen za řádné členy AMG.
Zapsala: Štěpánka běhalová
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Koncepce
rozvoje muzejnictví
schválena
Pavel Hlubuček
OMG MK ČR

Ve čtvrtek 20. srpna 2015 schválila
vláda České republiky pod č.j. 935/15
Koncepci rozvoje muzejnictví v České
republice v letech 2015 až 2020. Kvalitativně nová koncepce, která vychází
z patnácti let zkušeností s fungováním
muzejnictví v rámci zákona č. 122/2000
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy,
a jeho prováděcí vyhlášky, otevírá cestu k
posílení společenské prestiže muzejnictví
a klíčových muzejních profesí. Představuje účinný nástroj k další profesionalizaci
péče o kulturní dědictví a k jeho lepšímu
zpřístupňování nejen přímým návštěvníkům, ale také uživatelům sítí elektronických komunikací. Schválení koncepce
je však pouze prvním krokem na dlouhé
cestě k dosažení jejích cílů.
Musím předeslat, že naplňování
koncepce je nepředstavitelné bez úzké
součinnosti Ministerstva kultury s organizacemi odborné veřejnosti, v první řadě
s Asociací muzeí a galerií ČR, Radou galerií ČR a Českým výborem Mezinárodní
rady muzeí ICOM, ale i s dalšími profesními organizacemi. Jsem velmi rád, že se
v průběhu přípravy tohoto dokumentu podařilo postupně zapracovat veškeré podstatné a se zásadami koncepce slučitelné
připomínky všech profesních organizací
a dalších připomínkových míst, které se
k nám jako ke zpracovatelům koncepce
dostaly. Proto dokument může důsledněji
vycházet z poznatků z praxe a z reálných
potřeb muzeí a galerií. Jedním z důležitých principů, na nichž je koncepce založena, se stala otevřenost připomínkám
odborné veřejnosti. Ministerstvo kultury
bude i nadále všechny závažné kroky při
její realizaci s profesními organizacemi
průběžně konzultovat.
Nejdůležitějším cílem koncepce je
zachovat i v dalších letech schopnost
veřejných muzeí a galerií kvalifikovaným
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způsobem spravovat a rozšiřovat sbírky.
To mimo jiné předpokládá formou vědecké výzkumné činnosti prohlubovat
poznání sbírek a sbírkových předmětů
a tím je zhodnocovat. Koncepce ovšem
klade důraz také na soustavné posilování
veřejné služby muzeí a galerií. To automaticky předpokládá další emancipaci
muzejní edukace jako svébytného oboru,
nezbytného pro zlepšení viditelnosti muzeí a galerií ve veřejném prostoru a zkvalitnění jejich veřejné služby. Uskutečnění
těchto záměrů je ovšem podmíněno také
vytvořením kvalitních programů pro celoživotní vzdělávání muzejních pracovníků
a posilování jejich další profesionalizace.
To je přesně ta oblast, v níž se spolupráce
Ministerstva kultury s organizacemi odborné veřejnosti může dokonale uplatnit.

Registr muzeí a další priority
Z konkrétních priorit koncepce stojí za
zmínku například založení Registru muzeí
a galerií. Podstatné je rovněž zdokonalení
sítě metodických center a účinnější podpora veřejné prezentace kulturního dědictví. Koncepce představuje také kvalitativně nový přístup k akvizicím a prezentaci
současného umění včetně architektury
a užitého umění. Dokument poprvé odpovídajícím způsobem akcentuje potřeby
muzeí v přírodě. Jedním z nových důležitých rysů koncepce je důraz na širokou
mezioborovou spolupráci, především na
posílení role vysokých škol v činnosti
muzeí a galerií či na vzájemnou spolupráci státních muzeí a galerií s muzei
a galeriemi zřizovanými vyššími územně
samosprávními celky, městy a obcemi. To
umožní efektivnější vynakládání veřejných finančních prostředků ve prospěch
ochrany movitého kulturního dědictví
a jeho lepší zpřístupňování návštěvníkům muzeí a galerií, stejně jako realizaci
náročných konsorciálních výstavních či
vzdělávacích projektů.
Povinností státu je v tomto případě
vytvářet optimální právní a ekonomické podmínky pro naplnění těchto cílů.
Ministerstvo kultury proto usiluje o to,
na základě dlouholetých zkušeností
stanovovat pro činnost muzeí a galerií

přehlednější, jednodušší a příznivější
právní a ekonomická pravidla. Klade si
také za cíl průběžně vytvářet vhodné
právní a ekonomické prostředí pro technologické inovace a pro stálé rozšiřování
služeb, které muzea a galerie poskytují
prostřednictvím sítí elektronických komunikací. S tím souvisí také důsledná
podpora digitalizace muzejních a galerijních sbírek a zpřístupňování jejích výsledků veřejnosti prostřednictvím webových
stránek.

Novelizace zákona č. 122
Nástrojem k realizaci těchto záměrů bude
především návrh koncepční novelizace
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy, a jeho prováděcí
vyhlášky. Patnáctiletá praktická zkušenost s aplikací těchto právních předpisů
nám dnes umožňuje navrhnout takové
změny, které muzeím a galeriím usnadní
jejich práci a nebudou ji naopak zbytečně komplikovat. Je důležité, aby zákony
a vyhlášky odpovídaly požadavkům praxe,
nevytvářely umělé bariéry a nestavěly managementy muzeí a galerií před obtížně
řešitelná dilemata. Vedle úpravy právního
rámce činnosti muzeí a galerií bude Ministerstvo kultury dbát také na to, aby podle reálných možností státního rozpočtu
postupně vzrůstaly finanční prostředky,
určené na provoz a rozvoj těchto institucí.
Při přípravě koncepce usilovalo Ministerstvo kultury o to, vhodným způsobem
respektovat tradici, zachovat kontinuitu
a zároveň stanovit jasné perspektivy rozvoje oboru, klíčového pro uchování národní kulturní identity a kulturního dědictví
České republiky.
Pokud se cíle stanovené koncepcí
podaří v součinnosti státní správy, územně samosprávných celků, měst a obcí,
jednotlivých muzeí a galerií a organizací
odborné veřejnosti naplnit, pak existuje dobrý předpoklad k tomu, aby české
muzejnictví vstupovalo v roce 2020 do
další dekády v podstatně lepší kondici než
dosud. Vlastním smyslem této koncepce
je, aby muzejnictví zaujímalo důstojné
místo ve veřejném životě České republiky,
odpovídající jeho významu pro zachování
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národní kulturní identity a principů, na
nichž je založena moderní česká státnost.
Bez soustavné, trpělivé a především cílevědomé spolupráce všech zainteresovaných je ovšem dosažení takového stavu
nereálné. Ministerstvo kultury zpracováním koncepce a jejím schválením učinilo
první krok. Nyní je na nás na všech, abychom společným úsilím dosáhli naplnění podstatných záměrů v této koncepci
obsažených.

Edukační aktivity
Muzea regionu
Valašsko
Ivana Ostřanská, Bohdana
Orlová, Lukáš Spitzer
Muzeum regionu Valašsko

Foto: Archiv Muzea regionu Valašsko

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková
organizace Zlínského kraje, loni oslavila
130. výročí svého založení. Stejně jako
všechna ostatní muzea však čelí na začátku 21. století mnoha velkým výzvám. Co
dnes můžeme moderní společnosti nabídnout? Jaká je naše role, kromě uchovávání sbírek? Paradoxně stále stejná, jako za
celou dobu naší existence – zprostředkovat zážitek spojený se sbírkovými předměty, jejich duchem, příběhem a poselstvím,
které i ten nejmenší předmět nese.

Odborný tým pracovníků Muzea regionu Valašsko (dále jen MuRV) se již
od roku 2010 intenzivně věnuje muzejní
edukační činnosti, kterou má zakotvenu
přímo ve zřizovací listině. Našim cílem je
zprostředkovat návštěvníkům originální
zážitek, spjatý s autentickým prostředím, který je umocněn pestrou nabídkou
atraktivních muzejních činností. V prostředí MuRV k tomu napomáhá nejen
zmíněný odborný tým, ale i více než půl
milionu sbírkových předmětů a především
interiéry tří zámeckých objektů, bývalého
kostela a hvězdárny. Vlastní prostory muzea však nejsou determinujícím faktorem
– stále větší oblibě se těší také programy
vedené formou terénních exkurzí, kooperace při přípravě olympiád či osvětových
kampaní.
Výukové programy muzea nevznikají nahodile – reflektují aktuální nabídku výstav, expozic či muzejních akcí,
a především jsou výsledkem dlouhodobé
a úzké spolupráce s pedagogy, založené
na profesionalitě a vytváření nových strategií. Ve snaze zohlednit v naší nabídce
edukačních aktivit specifické potřeby cílové skupiny se odráží i založení Muzejní
pedagogické rady, složené jak z muzejníků, tak pedagogů místních škol. Ti pak
společně konzultují jednotlivé aktivity
a průběh programu ještě předtím, než je
představen veřejnosti.
Popularita lektorských programů
našeho muzea neustále stoupá. O jejich

rostoucí atraktivitě hovoří především zvyšující se návštěvnost – zatímco v roce
2011 se na celkové návštěvnosti všech
poboček našeho muzea podíleli návštěvníci lektorských programů 5 %, v loňském
roce, i přes uzavření zámku Vsetín z důvodů rekonstrukce, dosáhli takřka na 25%
podíl celkové návštěvnosti.
Muzeum však necílí pouze na žáky
škol. Stranou zájmu nezůstávají ani návštěvníci z řad široké veřejnosti. Právě
jim muzeum nabízí pestrý doprovodný
program či akce k událostem zvykoslovného roku.
Z dlouholeté a úzké spolupráce
muzea se školami vyplynula i příprava
vzdělávacích kurzů dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v rámci nově
získané akreditace na MŠMT. Od této
akreditace, která je v rámci muzeí v naší
republice mimo projekty zcela průkopnická, si slibujeme těsnější vztah učitelů a muzea. Jedná se o novou kapitolu
rozvíjení edukačního potenciálu muzeí,
která mohou na tomto poli využívat řady
svých specifik – k těm nejdůležitějším
jistě patří sbírkové fondy, představující
autentické doklady o životě člověka i přírody, ale i zkušené týmy odborníků napříč
vědními obory.

Poklad
z Libouchce
Václav Houfek
Muzeum města Ústí nad Labem

Programem „Expedice středověk“ provedla nejmenší návštěvníky sama Bílá paní
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K unikátnímu nálezu z roku 1945 došlo
v úterý 28. července 2015 v Libouchci
na Ústecku. Místní rodák Rudolf Schlattner informoval obecní úřad, že v budově
mateřské školy jsou pod střechou ukryty
předměty, které zde jeho rodina zanechala po skončení války. Za účasti liboucheckého starosty, ředitelky mateřské školy,
archeologa z Archeologického ústavu
Akademie věd a dvou zaměstnanců Muzea města Ústí nad Labem byly předměty vyzvednuty a odvezeny do muzea.
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Foto: Jiří Preclík, Muzeum města Ústí nad Labem

Rudolf Schlattner s identifikací jednotlivých předmětů. Bohužel, Rudolf Schlattner zemřel 23. září 2015. Poslední rozhovor poskytl pracovníkům ústeckého
muzea krátce před smrtí. Přesto, jak konstatoval kurátor Tomáš Okurka, „K řadě
předmětů jsme získali z první ruky podrobné informace a silný osobní příběh.“

Za pokladem na výstavu

Foto: Jiří Preclík, Muzeum města Ústí nad Labem

Rodák z Libouchce Rudolf Schlattner ukazuje mechanismus otevírání skrýše

Schované předměty dokumentují každodenní život místních obyvatel v roce 1945

Dům, ve kterém se dnes nachází mateřská škola, nechal v letech 1928–1929
jako rodinnou vilu postavit otec Rudiho
Schlattnera, jenž byl poměrně zámožným
obchodníkem. Po skončení 2. světové
války, kdy byl zahájen odsun německého
obyvatelstva, ukryla rodina Schlattnerových do skrýše pod střechou domu větší
množství předmětů. Ukrývání byl tehdy
přítomen i třináctiletý Rudi. „Mysleli jsme
si, že se do našeho domu po čase zase
vrátíme,“ vzpomíná na důvody, které je
k tomu vedly. Do svého rodného domu
se však mohl podívat až po 70 letech
a bez nároku na vrácení ukrytých věcí. Na
existenci skrýše upozornil, aby se předměty jeho rodiny neztratily nebo nezničily. Rozbalování, evidování a určování
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předmětů bylo zahájeno 4. srpna 2015,
a to v přímém přenosu, díky internetovému portálu idnes.cz. Tento přímý přenos
z rozbalování sledovalo až 50 000 jedinečných uživatelů.

Kam s nálezem
Muzeum města Ústí nad Labem o majetkoprávním postavení nálezu jedná
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Takto ucelený nález
předmětů ukrytých německým obyvatelstvem po válce je v rámci Ústecka zcela
ojedinělý a pro sbírky muzea by byl velkým
obohacením. Výjimečnost nálezu je ještě
podtržena poměrně podrobnými informacemi, které jsou k němu k dispozici. Pokud
mu to zdravotní stav dovolil, pomáhal

Samotné nalezení skrýše přitom nebylo vůbec jednoduché. Díky vstřícnosti
starosty Libouchce a ředitelky mateřské
školy byl panu Schlattnerovi umožněn
vstup do podkroví budovy, odkud byla
skrýš přístupná. Je ovšem pochopitelné, že po sedmdesáti letech pro něj
bylo obtížné najít přesné místo úkrytu,
který se nacházel za vnitřním obložením střechy. „Pan Schlattner oklepával
kladívkem jednotlivá prkna, ale všechna
zněla stejně. Potom tedy zkoušel mezi
prkny najít provázek, kterým se prkna
u skrýše měla povolit. Trvalo to hodně
dlouho, už jsme si mysleli, že skrýš byla
odhalená při opravě střechy a nic nenajdeme. Ale pak najednou provázek
našel. Když potom chvíli za provázek
tahal, povolil dvě prkna, za kterými se
objevila skrýš plná věcí,“ vzpomíná na
dramatické chvíle Tomáš Okurka. Jak
se ukázalo, nacházel se úkryt v klenbě
vikýře. „Vlezl jsem tam a začal vyndávat věci. Bylo neuvěřitelné, kolik se toho
do tak malého prostoru vešlo. Trvalo to
přes hodinu, než jsme všechno dostali
ven,“ pokračuje další kurátor z ústeckého
muzea Jiří Preclík. Celkem bylo ve skrýši
ukryto přes sto balíčků a různých nezabalených předmětů. Mezi nimi se nacházely
například lyže, slamáky, svazek ramínek
na šaty, kartáček na zuby s načatou zubní
pastou, části oblečení nebo celé ročníky
novin. Bylo zde jen několik cennějších
předmětů, spíše se jednalo o jedinečnou
sondu do každodenního života obyvatel
Ústecka v roce 1945.
Významná část nalezeného souboru
předmětů je od 30. září 2015 vystavena
v Muzeu města Ústí nad Labem v rámci výstavy „Tenkrát na severozápadě“.
Výstava potrvá do 17. dubna 2016.
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Z činnosti amg

Pozvánka na
XI. Sněm AMG
Vážení členové Asociace muzeí a galerií
ČR, vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na zasedání
XI. Sněmu AMG, které se uskuteční ve
dnech 4.–5. listopadu 2015 v prostorách
Konferenčního a společenského centra Secese v Plzni (Plzeňský Prazdroj,
a. s., U Prazdroje 7, Plzeň). Letošní, již
XI. Sněm AMG, bude mít navíc slavnostní
ráz, neboť se koná v jubilejním roce, kdy si
připomínáme 25. výročí založení Asociace muzeí a galerií ČR. Sněm AMG pořádá
Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci
se Západočeským muzeem v Plzni, p. o.,
pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky, hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse a primátora
města Plzně Martina Zrzaveckého.
Cílem tohoto významného setkání je
volba nového vedení organizace – Exekutivy AMG a Revizní komise AMG. Exekutiva je hlavním výkonným orgánem sdružení
a tvoří ji sedm vybraných osobností, které
zastávají významná postavení v českém
muzejnictví, řídí větší či menší muzea, pohybují se v oboru na praktické i teoretické
rovině. Revizní komise AMG představuje
nezávislý kontrolní orgán a tvoří ji tři volení členové. Jejich úkolem je dohlížet na
činnost a hospodaření AMG.
Kromě organizačních a personálních
otázek se Sněm AMG zabývá přípravou
koncepcí a strategií AMG na další období
2016–2018, projednává změny Stanov
AMG a seznamuje členská muzea a galerie s výsledky své práce. Toto setkání se
také stává prostorem, na němž je možno
na oficiální i neoficiální úrovni projednat
s kolegy současné problémy, které hýbají českým muzejnictvím, přinášet nové
náměty do práce AMG nebo zhodnotit,
co se v minulosti podařilo a kam je třeba
zaměřit další úsilí.
V současné době má AMG celkem
300 řádných členů (muzeí a galerií),
108 individuálních a 15 čestných členů.
Při hlasování na Sněmu AMG má každý
řádný člen AMG jeden právoplatný hlas;
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individuální a čestní členové mají hlas
poradní (bez práva volit a být volen do
Orgánů AMG). Pokud nebude řádného
člena zastupovat jeho statutární orgán,
musí příslušný delegát předložit písemné
pověření, že je zmocněn ke hlasování. Pokud budete při volbách do Orgánů AMG
navrhovat kandidáta, který se jednání
sněmu nezúčastní, je třeba předložit jeho
písemný souhlas s případným zvolením
do dané funkce.
Volba Exekutivy AMG, na níž zejména leží vedení a naplňování cílů našeho profesního sdružení, s sebou přináší
příležitost k zapracování nových myšlenek a vizí do činnosti organizace, a také
k navázání na předchozí úspěšné aktivity.
Podoba nového vedení AMG určí i celkové
pojetí organizace, její vztah k vnějším
partnerům a její další směřování.
Po sněmu pak také následují volby předsedů Krajských sekcí AMG

či předsedů odborných a oborových Komisí AMG. I zde je důležité, aby byli zvoleni naši kolegové či kolegyně, kteří mají
zájem o činnost AMG, mají zkušenosti
z praxe a dovedou je předat ve prospěch
sdružení, vnímají vazbu mezi jednotlivými Orgány AMG a potřebu vzájemné komunikace a předávání si informací nejen
o aktuálních událostech v daném regionu.
Členství v AMG a aktivní účast v činnosti jejích orgánů by měla být vyjádřením
příslušnosti k oboru muzejnictví, profesionalitě i etice muzejní práce, k vlastní
tradici poslání muzeí a galerií.
Podrobnější informace ke konání
XI. Sněmu AMG a podklady pro jeho
jednání jsou k dispozici na našich internetových stránkách http://www.cz–museums.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Anna Komárková
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Kandidátní listina pro volby do funkcí
v Exekutivě a Revizní komisi AMG
pro období 2015–2018 (ke dni 15. 10. 2015)
Exekutiva AMG, Středočeská
krajská sekce AMG
a Plzeňská krajská sekce AMG

Krajská sekce hlavního města
Prahy navrhuje:

Komise regionální historie
Moravy a Slezska AMG navrhuje:
■■ Mgr. Irenu Chovančíkovou
jako kandidátku pro volbu za
I. místopředsedkyni AMG

■■ Mgr. Michala Babíka
jako kandidáta pro volbu za
člena Exekutivy AMG

■■ PhDr. Zuzanu Strnadovou
jako kandidátku pro volbu za
předsedkyni AMG (navrhuje
Památník národního písemnictví)
■■ doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D.
jako kandidáta pro volbu za
I. místopředsedu AMG (navrhuje
Muzeum hlavního města Prahy)
■■ Mgr. Jiřího Junka
jako kandidáta pro volbu za
II. místopředsedu AMG (navrhuje
Národní muzeum)
■■ PhDr. Jana Novotného
jako kandidáta pro volbu za
člena Exekutivy AMG (navrhuje
Uměleckoprůmyslové museum
v Praze)
■■ Mgr. Tomáše Wiesnera
jako kandidáta pro volbu za
člena Exekutivy AMG (navrhuje
Národní muzeum)
■■ prof. PhDr. Víta Vlnase, Ph.D.
jako kandidáta pro volbu za
člena Exekutivy AMG (navrhuje
Muzeum hlavního města Prahy)
■■ PhDr. Hanu Dvořákovou
jako kandidátku pro volbu za
členku Exekutivy AMG (navrhuje Uměleckoprůmyslové museum
v Praze)
■■ PhDr. Danu Veselskou
jako kandidátku pro volbu za
předsedkyni Revizní komise AMG
(navrhuje Židovské muzeum v Praze)
■■ PhDr. Evu Dittertovou
jako kandidátku pro volbu za
členku Revizní komise AMG
(navrhuje Památník národního
písemnictví)

Liberecká krajská sekce AMG
navrhuje:

Komise pro muzejní pedagogiku
a PR AMG navrhuje:

■■ Ing. Miladu Valečkovou
jako kandidátku pro volbu za
členku Exekutivy AMG

■■ Mgr. Irenu Chovančíkovou
jako kandidátku pro volbu za
I. místopředsedkyni AMG

navrhují tyto kandidáty pro volby
do funkcí AMG:
■■ Mgr. Ondřeje Dostála, Ph.D.
jako kandidáta pro volbu za
předsedu AMG
■■ Mgr. Irenu Chovančíkovou
jako kandidátku pro volbu za
I. místopředsedkyni AMG
■■ PhDr. Zdeňka Kuchyňku
jako kandidáta pro volbu za
II. místopředsedu AMG
■■ PhDr. Pavla Cipriana
jako kandidáta pro volbu za
člena Exekutivy AMG
■■ PhDr. Janu Hutníkovou
jako kandidátku pro volbu za
členku Exekutivy AMG
■■ Mgr. Karla Ksandra
jako kandidáta pro volbu za
člena Exekutivy AMG
■■ PhDr. Jana Novotného
jako kandidáta pro volbu za
člena Exekutivy AMG
■■ PhDr. Zitu Suchánkovou
jako kandidátku pro volbu za
předsedkyni Revizní komise AMG
■■ Mgr. Hanu Garncarzovou
jako kandidátku pro volbu za
členku Revizní komise AMG
■■ PhDr. Evu Dittertovou
jako kandidátku pro volbu za
členku Revizní komise AMG

Královéhradecká krajská sekce
AMG navrhuje:
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Muzeologická komise AMG
navrhuje:
■■ Mgr. Ondřeje Dostála, Ph.D.
jako kandidáta pro volbu za
předsedu AMG
■■ Mgr. Irenu Chovančíkovou
jako kandidátku pro volbu za
I. místopředsedkyni AMG
■■ PhDr. Danu Veselskou, Ph.D.
jako kandidátku pro volbu za
předsedkyni Revizní komise AMG

Kolegium muzeí nezřizovaných
státem, ÚSC, městy a obcemi
AMG navrhuje:
■■ Mgr. Ondřeje Dostála, Ph.D.
jako kandidáta pro volbu za
předsedu AMG
■■ PhDr. Danu Veselskou, Ph.D.
jako kandidátku pro volbu za
předsedkyni Revizní komise AMG

Věstník AMG 5 /2015

Z konferencí

Komunikace
se zákazníkem aneb Co
může ovlivnit každý z nás
Zdeňka Kulhavá, Kateřina
Tomešková
Komise pro práci s veřejností
a muzejní pedagogiku AMG

Dne 7. září 2015 proběhlo v Muzeu východních Čech v Hradci Králové v pořadí
již třetí setkání pracovníků muzeí a galerií „v první linii“, pořádané Komisí pro
práci s veřejností a muzejní pedagogiku
AMG. Semináře zaměřeného na vylepšení
komunikace s návštěvníky se zúčastnilo
na šedesát pokladních, kustodů, lektorů,
muzejních pedagogů, kurátorů i vedoucích pracovníků z nejrůznějších koutů
České republiky.
Cílem setkání bylo upozornit na
zvláštní význam muzejních pracovníků
v první linii ve vztahu k veřejnosti a poukázat na jejich potenciál pro pozitivní
PR instituce, který v českém prostředí
zůstává dosud takřka neobjeven. S ohledem na vytvoření širokého prostoru pro
možné zodpovězení otázky, jak jej správně
v muzejní praxi uchopit a využít, byl obsah
semináře zaměřen na tři hlavní témata:
■■ analýzu průběhu prohlídky muzea
návštěvníkem od jeho příchodu do
instituce po rozloučení se zaměřením na pracovníky muzea, s nimiž
se během své návštěvy dostane do
styku;
■■ specifika komunikace s vybranými
cílovými skupinami z hlediska pracovníků v první linii;
■■ komunikační bariéry a pozitivní
komunikaci na pracovišti.
Účelem takto vymezených bloků, za jejichž náplní i strukturováním stála Mgr.
Zdeňka Kulhavá, historička MVČ, bylo
rozpoutat zájem o otevřenou diskuzi napříč škálou profesí v paměťových institucích a navázat na závěry, vzešlé z názorů
účastníků předešlých pracovních setkání
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v Brně a Jihlavě. Velmi zajímavým momentem dne byla diskuze nad kompetencemi, dovednostmi a znalostmi, kterými
by měl vládnout pracovník muzea na pozici kustoda tak, jak je vymezuje Národní soustava povolání. Napříč pracovními
pozicemi, od kustodů a pokladníků až po
pracovníky managementu našich muzeí,
panovala během částečně řízených rozhovorů vzácná shoda, že popisovaná úroveň požadovaných kompetencí kustoda
zdaleka neodpovídá reálným potřebám
a nárokům návštěvníků, kteří v posledních
letech přicházejí do českých paměťových
institucí.
Pro zdárný průběh pracovního setkání dostali přihlášení účastníci již v rámci
přípravy na seminář komplexní metodiku,
o jejíž body se pak mohli při diskuzi opírat.
Elektronická podoba metodiky je dostupná také na webových stránkách AMG,
konkrétně v oddíle věnovaném aktivitám
Komise pro práci s veřejností a muzejní
pedagogiku AMG.
Součástí programu byla také prohlídka výstav „Na vlnách pod plachtami“ a „Ochechule, ďasové a další bájní
tvorové moří“, na niž navázala bohatá
diskuze účastníků o tom, jakou roli dnes
hraje ve výstavách kustod. Mgr. Kateřině
Tomeškové, Ph.D., která moderovala akci
a zároveň vedla i diskuzi, se podařilo vytvořit takové podmínky pro meziprofesní
sdílení názorů, že muzejní pracovníci,
kteří každodenně zastávají tuto funkci,
na místě svým vedoucím sdělovali, co
od nich návštěvníci skutečně očekávají
a jak na řešení uspokojení jejich potřeb
sami nahlížejí. Z diskuze vyšlo najevo,

že reálné potřeby a zájmy návštěvníků
se podle zkušenosti kustodů v mnohém
liší od představ, které zastávají vedoucí
pracovníci muzeí a galerií. Věříme, že tuto
veřejnou konfrontaci názorů muzejníků,
která kromě shody přinesla i celou škálu odlišných výpovědí, lze považovat za
výzvu k případnému uspořádání dalších
pracovních jednání na předložené téma.
Společný čas byl zakončen komentovanou procházkou po historickém centru
města, vedenouzdejší muzejní pedagožkou Mgr. Marií Havlovou.
Výsledky popisovaného pracovního
setkání vypovídají o vynakládání nemalého úsilí muzejně-pedagogické komise
určit postavení pracovníků v první linii
a podnítit tak další diskusi muzejníků na
téma přesného vymezení jejich kompetencí napříč pracovními pozicemi.
Za snahou o kultivaci profesního
jednání lze tentokrát spatřovat odborný
zájem společenství o podporu efektivní
komunikace se zákazníkem, což může
také například znamenat – naučit se seriózně ohlížet po budování dobré profesní
pověsti té či oné muzejní instituce. Je
nabíledni, že se na počátku 21. století osvícení muzejníci rozhodli jít cestou
vzdělávání a pokouší se společně hledat
vhodné způsoby i strategie, kterými lze
snížit možná rizika profesních ztrát a selhání. Pod vlivem stále sílící konkurence
musí i naši muzejníci čím dál tím více
uvědomovat nutnost nastoupení změn
„k lepšímu“ a konečně mezi sebou začít
otevřeně mluvit o vstřícných podobách
cest vůči potřebám, zájmům a názorům
návštěvníků...

Foto: Muzeum východních Čech v H. K.

V první linii...
potřetí

Seminář pracovníků „v první linii“ probíhal v přednáškovém sále MVČ
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Kult, anebo věda?
Luděk Beneš
Předseda AMG

Historické bavorské město Bayreuth, jinak také hlavní město kraje Horní
Franky, hostilo ve dnech 20. až 22. září
2015 již 24. setkání českých, saských,
bavorských a hornorakouských muzejníků. Téma letošní konference, která je
vždy hlavním bodem programu setkání, znělo „Mezi vědou a kultem. Slavné
osobnosti v muzeích“. Referáty, o něž se
již tradičně podělili vždy tři zástupci ze
všech zúčastněných zemí, byly zaměřeny
především na způsob, jak podchytit život
a dílo významných osobností v muzejních
sbírkách a veškerých prezentačních aktivitách, a také kde najít míru a hranici
mezi vědeckým zpracováním, popularizací
a zbožštěním. Místo konání konference ostatně k podobnému přístupu přímo vybízelo. Bayreuth je neoddělitelně
spojen s osobností skladatele Richarda
Wagnera, na jeho jméno či zpodobnění
zde narazíte doslova na každém kroku.
V různých historických obdobích byl
obdiv k jeho tvorbě vystupňován až ke
skutečnému kultu. A právě v jeho zcela
nově opraveném muzeu celá konference
probíhala.
Je potěšující, že drtivá většina referátů měla vysokou úroveň a mohla prezentovat nejen tradiční, ale i zcela inovativní postupy, jak často již dávno zemřelé
osobnosti zpřístupnit současnému publiku a zejména dětem a mládeži. Úvodní
blok byl tradičně sestaven z přehledných
zpráv zástupců čtyř pořadatelských institucí (Luděk Beneš za Asociaci muzeí
a galerií ČR, Katja M. Mieth za Saské
zemské ústředí pro muzejnictví, Klaus
Landa za Svaz hornorakouských muzeí
a konečně Astrid Pellengahr za Zemské
ústředí pro nestátní muzea v Bavorsku)
o současném stavu muzeí, věnovaných
významným osobnostem v jednotlivých
zemích. I z něj vyplynula zajímavá a pro
nás docela pozitivní zjištění, jež byla později potvrzena také jednotlivými referáty:
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zatímco v Bavorsku a Horním Rakousku
téměř výhradně a Sasku z velké většiny
jsou „muzea osobností“ věnována výtvarníkům, spisovatelům a hudebníkům,
v České republice je jejich škála mnohem
pestřejší a zabíhá i na pole politiky, vědy,
žurnalistiky či podnikání.

Wagnerovské téma
První dva referáty se zabývaly celkem pochopitelně muzei, která jsou dedikována
přímo Richardu Wagnerovi. Jak malé muzeum v saském městečku Graupa, tak
i monumentální bayreuthská vila Wahnfried řeší otázku pravdivosti a kultu ze
zcela jiných pozic. Bayreuthské muzeum
jsme si ostatně měli možnost prohlédnout
podrobně, s komentářem jeho ředitele
Svena Friedricha. Jeho nová podoba je
výsledkem zásadní renovace v nákladu

20 mil. Euro, dokončené v květnu letošního roku. V samotné vile byla zvolena cesta
jakéhosi kompromisu mezi tradicí a novými přístupy. Úchvatné je však řešení nově
vybudovaného pavilonu, zejména jeho
podzemní, kde vznikly nejen rozsáhlé,
dokonale umělecky i funkčně ztvárněné
výstavní prostory, ale také nejmodernější
technikou vybavené depozitáře. Umístění
proskleného objektu těsně vedle historizující vily z 19. století svědčí o tolerantnosti bavorských památkových orgánů,
v českém prostředí by patrně toto řešení
bylo neprůchodné.
Z dalších referátů bych chtěl zmínit
stať Stefana Kleye z bavorského zemského ústředí o památnících Adalberta
Stiftera, jež jsou rozprostřeny hned do
tří zemí – Bavorska, Horního Rakouska
a České republiky (Horní Planá) – tak,

Foto: Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern

Bayreuth

Čtyřstranná konference 2015 se konala v Muzeu Richarda Wagnera v Bayreuthu...

Věstník AMG 5 /2015

Z konferencí

Česká účast
V této silné konkurenci se české příspěvky vůbec neztratily, ba právě naopak.
Ondřej Dostál zaujal již tématem svého
referátu, jímž bylo Mendelovo muzeum
v Brně, zřizované Masarykovou univerzitou. Příspěvek o netradičním spojení
muzea osobnosti – zakladatele jednoho
z velice aktuálních vědeckých oborů –
a univerzitního muzea přinesl mnoho
nových podnětů, také díky živému podání
referenta. Stejně tak mohu vysoce ocenit
referát Magdaleny Elznicové Mikeskové
z Muzea T. G. Masaryka v Rakovníku,
neboť dokázala představit posluchačům
v živých obrazech jak nedávno realizovanou a svým pojetím unikátní expozici
v Lánech, tak i, byť ve stručnosti, činnost
Masarykova muzea v Hodoníně. A za svými kolegy vůbec nezaostala ani Kristina
Váňová, která prokázala, že i v „malých
poměrech“ Památníku Karla Čapka ve
Staré Huti u Dobříše lze vyvíjet aktivity na vysoké úrovni a s celoevropským
dosahem.

Mimo přednáškový sál
Vlastnímu jednání předcházely v neděli
20. září prohlídky jen pár desítek metrů
vzdálených muzeí Franze Liszta a Jeana
Paula, opět s poměrně tradiční instalací.
Naopak nadační Muzeum umění v centru

města se v souladu se svým zaměřením na
současnou výtvarnou tvorbu představilo
v moderním světle. Návštěva rokokového
hraběcího divadla, zapsaného mezi Kulturní dědictví UNESCO, byla kvůli probíhající rekonstrukci bohužel omezena
pouze na dvě výstavní síně a malý náhled
do hraběcí lóže.
Účastníci setkání byli rovněž přijati
na nové radnici primátorkou města Brigitte Mark-Erbe a oba večery si zpestřili přátelským posezením v místních
pivovarských restauracích. Jak už to tak
na konferencích bývá, v kuloárech se
muzejníci díky neformálnímu prostředí
a rozhovorům často dozvěděli více, resp.
mnohé další skutečnosti, jež v referátech
ani nemohly zaznít.
Celkově tedy nelze než setkání hodnotit naprosto pozitivně, za což patří dík
především pořadatelům ze Zemského
ústředí pro nestátní muzea v Bavorsku
i hostitelům z Muzea Richarda Wagnera, ale stejně tak i všem účastníkům,
kteří přispěli k přátelské atmosféře. Jak
bylo dohodnuto, v roce 2016 se setkání
bude opět výjimečně konat v Bavorsku,
a to znovu ve druhé polovině září. Jeho
tématem bude etnologické bádání, sbírkotvorná činnost i prezentační aktivity
v muzeích a především jejich změření na
každodenní život.

Foto: Marcus Ebener, Richard Wagner Museum Bayreuth

jak se vyvíjela Stifterova životní pouť. Přínosná byla také přednáška Kerstin Wiese
z Muzea J. S. Bacha v Lipsku, která přiblížila přeměnu bývalého honosného měšťanského domu na rozsáhlou prezentaci
vynikajícího barokního komponisty, ale
také na skutečný vědecký institut, místo
uložení a zpřístupnění rozsáhlého archivu rukopisů a dalších dokumentů. Klaus
Landa ze Svazu hornorakouských muzeí
se věnoval muzejnímu využití bývalých
obydlí slavných umělců z obecného i metodického hlediska, s uvedením několika
pozitivních příkladů. Velice podnětná byla
zpráva Sabine Rinberger z Muzea Karla
Valentina a Liesy Karlstadt v Mnichově
o tom, jak lze zcela v zájmu návštěvníků a s velkým interaktivním potenciálem prezentovat osobnosti slavného
kabaretního umělce a jeho celoživotní
přítelkyně. V tradičním duchu se nesly
příspěvky (a stejně tak jsou vybudována
i muzea) o skladateli Antonu Brucknerovi
v Ansfeldenu v Horním Rakousku (referovala o něm Thekla Weissengruber)
a dále o osvícenském spisovateli a dramatikovi Gotholdu Ephraimovi Lessingovi
v hornolužickém Kamenzi (zprávu podala
Sylke Kaufmann). Totéž lze konstatovat
o Muzeu Augusta Strindebrga v hornorakouském Saxenu, jehož vznik a vývoj však
zajímavě přiblížil Friedrich Buchmayr.

...které prošlo rekonstrukcí a má novou přístavbu s výstavními i depozitárními prostory
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představujeme

Eliška Jindrová
Dobrovická muzea

Rádi bychom touto cestou poděkovali
Asociaci muzeí a galerií ČR za přijetí
Dobrovických muzeí za jednoho ze svých
členů, a tímto se krátce představili.
Dobrovická muzea – Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města
Dobrovice se nachází v malém městečku
Dobrovice u Mladé Boleslavi a nabízí jedinečné spojení tradičních českých průmyslových odvětví. Muzeum bylo otevřeno
v roce 2010 a sídlí v budovách hospodářského dvora ze 16. století. V těsné
blízkosti této kulturní nemovité památky
stojí nejstarší fungující cukrovar ve střední Evropě, a zároveň největší a nejmodernější cukrovar v České republice. Dobrovická muzea jsou obecně prospěšnou
společností, jejíž zakladateli jsou město
Dobrovice a společnost Tereos TTD, a. s.
Ve stálých expozicích se návštěvníci
postupně seznamují s historickým vývojem i moderními postupy výroby cukru
a lihu. Témata cukrovarnictví, lihovarnictví, pěstování a šlechtění cukrové řepy se
prolínají na prvních dvou prohlídkových
okruzích. V rámci I. okruhu jsou v budově renesanční sýpky a vrchnostenských
domů prezentovány exponáty a dokumenty, vztahující se ke zmíněným oborům.
V objektech bývalého kravína a stodoly
z 19. století na druhém prohlídkovém
okruhu mají návštěvníci možnost prohlédnout si expozice historických zemědělských strojů s modelovým řepným
polem, balení cukru, techniku a technologická zařízení z cukrovarů a lihovarů
České republiky. Třetí prohlídkový okruh,
kde je umístěna expozice Muzea města
Dobrovice, je zaměřen na historii regionu od pravěku až po současnost. Většina sbírkových předmětů v expozicích je
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zapůjčena z Národního technického muzea, Národního zemědělského muzea,
Muzea Mladoboleslavska, dále pak od odborných institucí, například Výzkumného
ústavu cukrovarnického, a od soukromých
sběratelů. Vlastní sbírky jsou postupně
tvořeny.
V rámci sezónních prohlídkových
okruhů Dobrovická muzea organizují exkurze do průmyslového závodu cukrovaru
a lihovaru společnosti Tereos TTD, a. s.
Školní a organizované skupiny mohou
využít nabídku několika stálých výukových
programů či vzdělávací projekty navázané
na krátkodobé výstavy. Pro krátkodobé
výstavy jsou určeny prostory jednotlivých
galerií, jež vdechují akcím výjimečnou

atmosféru. Po dohodě lze tyto galerie
i pronajmout, stejně jako multifunkční
sál či nádvoří muzeí.
Muzeum je zároveň organizátorem
kulturně-společenských akcí. Jednou
znejvýznamnějších akcí tohoto podzimu je Modulová železnice, plánovaná na
14.–17. listopadu 2015. Železnice a její
rozvoj byl vždy spjat s cukrovarnickým
průmyslem a dopravou řepy, proto na
toto spojení zavzpomínáme i při ukázce provozu na železničních tratích ČSD
a vlečce cukrovaru. Zároveň přijměte
pozvání i na aktuální výstavu s názvem
„Archeologické poklady Mladoboleslavska“, kterou můžete navštívit až do
30. listopadu 2015.

Expozice cukrovarnictví

Foto: Archiv Dobrovických muzeí

Muzeum
cukrovarnictví,
lihovarnictví,
řepařství a města
Dobrovice

Expozice historických zemědělských strojů
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evropské fondy

Jiří Jedlička
Muzeum Vysočiny
Havlíčkův Brod

V Kraji Vysočina čerpali příjemci v programovém období 2007–2013 nejvíce
finančních prostředků v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, kde byl sdružený Kraj Vysočina
a Jihomoravský kraj, a v rámci cíle Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká
republika 2007–2013 (OP Rakousko
– ČR). Toto shrnutí přináší informace
o nejvýznamnějších projektech, které
mají přímou souvislost s muzei a galeriemi, a nezahrnuje podpořené nemuzejní
projekty cestovního ruchu. Kompletní výčet projektů a další informace jsou k dispozici na webových stránkách:
http://www.jihovychod.cz
http://2007-2013.at-cz.eu.

ROP Regionu soudržnosti
NUTS II Jihovýchod
V rámci Prioritní osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu byly realizovány
projekty:
■■ Zámek Třebíč – modernizace zámku
a zpřístupnění nových expozic (příjemce: Kraj Vysočina)
■■ Modernizace a dokončení expozic
muzea v Jihlavě – rozvoj turistických
atraktivit krajského města (Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková
organizace)
■■ Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny
– zkvalitnění propagace přírodního
a kulturního potenciálu kraje (Kraj
Vysočina)
■■ Muzea a galerie na Vysočině on-line
– prezentace sbírek muzeí a galerií
na Vysočině (Kraj Vysočina)
■■ Strašidelný zámek s expozicí pohyblivých loutek a muzeem legend
s infocentrem Dolní Rožínka (WESTERN – ŠIKLUV MLÝN, s. r. o.)
■■ Rekonstrukce památky dům Blahoslavova 77 v Třebíči a zřízení židovského muzea (Město Třebíč)
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■■ Rekonstrukce objektu Předzámčí
s novou interaktivní expozicí „Vnímání všemi smysly“ (Město Třebíč)
■■ Revitalizace zámeckého pivovaru
– Knoflíkářské muzeum (Město
Žirovnice)
■■ Rozšíření Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou (Město Žďár
nad Sázavou)
■■ Muzeum nové generace v objektu
bývalého pivovaru v areálu zámku ve
Žďáře nad Sázavou (SE.S.TA Praha)
V Prioritní ose 3 Udržitelný rozvoj měst
a venkovských sídel byl realizován projekt:
■■ Zámek Pacov – regionální kulturní
a společenské centrum; umístění
knihovny, muzea a společenského
centra (Město Pacov)

OP přeshraniční spolupráce
Využit byl Program Evropské územní
spolupráce Rakousko – Česká republika
2007–2013. Byly realizovány tyto projekty podpory muzejní a galerijní práce:

■■ Projekt Dolnorakouská zemská
výstava 2009 (REILA)

■■ Projekt Porta culturae – kulturní
spolupráce Jihočeského kraje,
Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Dolního Rakouska
(za Kraj Vysočina příjemce: Muzeum
Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
■■ Živá kulturní spolupráce Vysočina –
Dolní Rakousko (Muzeum Vysočiny
Havlíčkův Brod, příspěvková
organizace)
Celkem bylo v těchto projektech proinvestováno více než 511 mil. Kč, příspěvek
EU byl cca 438 mil. Kč.
Největšími projekty v Kraji Vysočina,
co do rozsahu investic, byly Muzeum nové
generace v objektu bývalého pivovaru
v areálu zámku ve Žďáře nad Sázavou
(cca 176 mil. Kč) a rekonstrukce Zámek
Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic (cca 140 milionů
korun).

Foto: Dušan Tománek

Ohlédnutí za ROP
v Kraji Vysočina

Muzeum nové generace na zámku ve Žďáře nad Sázavou
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pozvánky

V roce 2016 oslaví Vlastivědné muzeum
v Šumperku 120 let od založení německého městského muzea, jehož sbírky se
staly základním kamenem pro ty současné, čítající téměř 153 000 evidenčních
čísel sbírkových předmětů (což odpovídá
300 000 kusů věcí movitých). Muzeum
se rozhodlo vyjít této významné události
vstříc a již od letošního roku prezentovat
všechny muzejní sbírky, tedy šumperského, zábřežského a mohelnického muzea,
Havelkova muzea a Památníku Adolfa
Kašpara v Lošticích i Lovecko-lesnického muzea v Úsově, na výstavě s názvem
„Muzejní NEJ“, jejíž vernisáž se uskutečnila 8. října 2015 ve Výstavní síni Muzea
v Šumperku.
Jedním z hlavních cílů bylo představit předměty z podsbírek archeologie,
historie a výtvarného umění, geologie,
zoologie a botaniky trochu netradičně
– s příznačným, leč v některých případech poněkud odlehčeným přízviskem
„nej“. Při výběru exponátů, na kterém
se podíleli všichni kurátoři sbírek, totiž
nezůstalo pouze u běžných charakteristik
největší či nejstarší, ale vybíraly se také
exponáty nejexotičtější, nejokatější či
nejchlupatější.
Za všechny zmiňme alespoň nejextravagantnější sbírkové předměty: modely od návrháře Luďka Hanáka, při jejichž tvorbě autor využíval kombinaci netradičních materiálů a střihů vymykajících
se zaběhnutým módním trendům, nebo
nejdražší restaurovaný předmět, dřevěné
projížďkové sáně s malovaným žerotínským erbem. Saně zakoupilo Vlastivědné
muzeum v Šumperku v roce 1974 a od
té doby čekaly na restaurování, kterého
se ujal v roce 2009 Zdeněk Špaček. Na
jejich obnovu bylo třeba vynaložit celkem
98 800 Kč. V průběhu restaurátorských
prací byl v čalounění korby nalezen list
deníku Die Glocke ze 7. května 1859,
díky němuž bylo možné přesněji určit
datování výroby saní.
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Cesty osudů mezi Čechami
a Francií

Nejfotogeničtější: Tři Grácie (Jean-Baptiste Carpeaux, 2. pol.19. století)

Exponáty nemají prvoplánově sloužit pouze k představení nejzajímavějších
akvizic muzea, ale prezentují i rozmanitost činností, které se kolem sbírkového
předmětu dějí. Záměrem výstavy je rovněž
objasnit práci kurátora sbírek, jejíž podstatnou část tvoří právě péče o sbírky,
jejich kvalitní doplňování, zhodnocení,
vědecké zpracování či prezentace prostřednictvím odborných publikací, výstav,
přednášek a dalších kulturně-výchovných
akcí. Pro lepší pochopení hlavní náplně
muzea bude kurátorská činnost přiblížena
v interaktivním pracovišti, kde si příchozí
otestují, jak by se zachovali při vytváření
sbírky, a sami se rozhodnou, které předměty do muzejních sbírek pořídí a které
naopak nezařadí. Poté si vyzkouší nově
zapsané předměty popsat a vytvořit jejich
evidenční záznam.
Lenka Kirkosová

23. října 2015 – 28. března 2016
Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy
Dva protagonisté: Francouzský generál,
diplomat a česká umělkyně – dvě zdánlivě
rozdílné osobnosti, které spojuje podobný původ, kultivovaný intelekt a rozhled,
široké spektrum zájmů, ryzí vlastenectví
a oddanost idejím. Jejich cesty se ubíraly
ke stejným cílům, aby se na sklonku života
setkaly. Výstava porovná rodinná zázemí,
jejich původ, vzdělání, názor na svět a kariéru. Pokusí se zachytit odraz oboustranného obdivu k osobnosti a k zemi toho
druhého. Grafologický rozbor rozšifruje
charakteristiku obou ústředních postav
a prostřednictvím dochovaných dokumentů poodhalí zrod milostného vzplanutí generála Pellého k Járince, neteři
Zdenky Braunerové.
Autorka výstavy Marcela Šášinková,
kurátorka historických sbírek muzea, uvádí: „Výstava se pokusí divákovi zprostředkovat dosud vzácně publikovaná bílá místa, která jsou jejich životům společná…“
– ze zaslaných materiálů

Zámek plný knih
Foto: Archiv Středočeského muzea v Roztokách u Prahy

8. října 2015 – 4. února 2016
Vlastivědné muzeum v Šumperku

Maurice Pellé –
Zdenka Braunerová

Foto: Pavel Rozsíval

Muzejní NEJ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na 5. ročník malého
knižního veletrhu nejen odborné literatury, který je určen k prezentaci, propagaci
a prodeji především Vaší knižní produkce.
Letošní ročník se uskuteční v pátek
20. listopadu 2015 v rytířských sálech
pardubického zámku – sídla Východočeského muzea v Pardubicích, od 10 do
17 hodin.
Uzávěrka přihlášek je 1. listopadu,
bližší informace najdete na webu: http://
www.vcm.cz, případně na e-mailu: tetrevova@vcm.cz. Těšíme se na Vaši účast!
renata tetřevová

Maurice César Joseph Pellé (1920)
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publikace

Nové publikace
Etnografického
ústavu MZM
Perníkářské formy ve sbírkách
Etnografického ústavu MZM
Jarmila Pechová
Moravské zemské muzeum, Brno 2014
Publikace si klade
za cíl přiblížit odborným i laickým
zájemcům sbírku
perníkářských forem ve sbírkách
EÚ MZM. V úvodu
katalogu je pojednáno o historii perníku, o jeho výrobě, zdobení, o výskytu
a funkcích perníku v lidovém prostředí.
Samostatná kapitola je věnována historii perníkářství v Brně. Nejobsáhlejší
část úvodu se zaměřuje na utváření sbírky forem v Etnografickém ústavu (dříve lidovědném oddělení) MZM a na její
typovou a tematickou strukturu. Kromě
klasických forem na tvarovaný marcipán
či perník s religiózními a profánními motivy (sv. Mikuláš, postavy v historických
kostýmech, husaři, miminka, zvířata,
srdce, zdobené dýmky a další) jsou to
také formy na tabulový a okrouhlý perník,
na perníkové tyčinky nebo na speciální
perníkářské výrobky, jako byly například
konfekty (drobné cukroví) nebo drůbeřka
(nejedlá hračka z perníku). Nechybí zmínka o dalších dokladech k perníkářství ve
sbírkách MZM a o současných perníkářích a jejich formách.
Druhou část publikace tvoří vlastní katalog, který obsahuje 204 forem
a vzhledem k tomu, že některé jsou
oboustranné, je k dispozici na 300 záznamů. K vybraným formám jsou v katalogu
fotografie (158 ks, autor Kamil Jursa).
Publikace je doplněna tematickým rejstříkem, rejstříkem sběratelů a původních
majitelů a soupisem datovaných a signovaných forem. Součástí katalogu je seznam odborné literatury a cizojazyčná
resumé. Nákresy knihu opatřila brněnská
výtvarnice Magdalena Říčná.
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O čem vyprávějí rukopisné
knihy z etnografických sbírek
MZM

Lidové podmalby na skle.
Sbírka Moravského zemského
muzea

Eva Večerková
Moravské zemské muzeum, Brno 2014

Alena Kalinová
Moravské zemské muzeum, Brno 2014

Publikace seznamuje s velmi zajímavou a odborně
dosud nezpracovanou sbírkou rukopisů z lidového prostředí.
Již na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze v roce 1895 se objevila poměrně rozsáhlá kolekce v oddělení „Co
lid píše, čte a vypravuje“, tedy lidové dopisy, poloúřední listiny, např. cechovní,
a zejména psané modlitební knížky, tedy
rukopisy, které vznikly v lidovém prostředí
a byly v něm užívány.
Rukopisy a tisky týkající se lidového prostředí byly zprvu soustřeďovány
ve fondech Zemské knihovny (do roku
1899 součásti Moravského zemského
muzea, dříve Františkova muzea), následná delimitace fondu v roce 1903 vymezila
oborový profil písemností tohoto druhu.
Nejstarší část souboru představují knížky
opatřené razítkem národopisného oddělení Moravského zemského muzea z doby
po roce 1918. Rukopisy a tisky se netěšily většímu zájmu muzejního pracoviště
a v průvodci po sbírkách etnografického oddělení z roku 1924 o nich zmínku
nenajdeme. V průběhu druhé poloviny
20. století byla kolekce doplňována příležitostně z darů a nákupů.
Nejpočetnější složku celého souboru
tvoří rukopisné knihy modliteb a písní
z 18. a 19. století, české a v menším
počtu německé, pocházející většinou
z lidového prostředí a tam užívané. Ve
sbírce jsou zastoupeny knihy dotýkající
se i jiných stránek života lidových vrstev, léčitelství i magických rituálů, obyčejů a obřadů, hospodaření a denního
života rodiny, i osobních zájmů a života
jednotlivce.
Součást publikace tvoří komentovaný
katalog 64 rukopisných knih provázený
barevnou obrazovou dokumentací. Kniha
představuje jedno z ojedinělých odborných zpracování daného tématu.

Obrazy na skle patří k nejpřitažlivějším dokladům lidové výtvarné kultury.
V minulosti tvořily
charakteristickou
součást vybavení
venkovských jizeb. Hodnotná kolekce
obrazů Moravského zemského muzea
v Brně, zahrnující doklady od druhé poloviny 18. století až do druhé poloviny
20. věku, poskytuje názornou představu
o uplatnění produkce jednotlivých výrobních dílen v moravském prostředí.
Potvrzuje, že na Moravě nalézaly odbyt
hlavně domácí dílny, vedle nichž byly přijímány rovněž produkty známých, územně
vzdálených výroben. Sledování pohybu
těchto výtvorů naznačuje zároveň směry
komunikace mezi jednotlivými regiony
v minulosti. Publikace podává přehled
také o ikonografické stránce podmaleb
na skle. Přestože se dnes setkáváme již
jen se zlomkem původního množství obrazů, představuje současná muzejní sbírka
nejdůležitější pramen k poznání tohoto
svébytného fenoménu lidové výtvarné
kultury. Součástí publikace je kompletní katalog 832 obrazů z Etnografického
ústavu Moravského zemského muzea.
Obsáhlá resumé a popisky v německém
a anglickém jazyce vycházejí vstříc zahraničním zájemcům a sběratelům, kteří mají
dosud o moravské produkci podmaleb na
skle málo informací.
Alena Kalinová

Knihy distribuuje:
Eva Hlavatková
Obchodní oddělení MZM
e-mail: ehlavatkova@mzm.cz
http://www.mzm.cz/e-shop

31

kalendárium výstav

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Od novinek k novinám
Dalibor Říhánek: Obrazy,
kresby, grafika
Medové Vánoce
Obrazy a kresby Bohumila Krse

10. 9. – 17. 11. 2015
24. 9. – 22. 11. 2015
3. 12. – 24. 1. 2016
3. 12. – 7. 2. 2016

Bojkovice
Muzeum Bojkovska
Tělovýchovná jednota Orel

7. 8. – 31. 12. 2015

1. 4. – 31. 10. 2015
2. 11. – 15. 11. 2015
30. 11. 2015 – 11. 1. 2016

Muzeum zemědělské techniky
Papírové modelářství

4. 4. – 31. 10. 2015

Pavel Rybka: Volná tvorba, restaurování 19. 9. – 15. 11. 2015

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Staré Boskovice
Fenomén Merkur

5. 9. – 1. 11. 2015
24. 9. – 28. 10. 2015

Brno
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila

Anna Polanská, Lada Semecká, Dagmar
Šubrtová: Kde je světlo, není tma
11. 9. – 25. 10. 2015

Česká Třebová
Městské muzeum
II. světová válka

Modfolk – Modernita v lidovém. Ateliér designu oděvu
a obuvi Liběny Rochové na UMPRUM 25. 6. – 1. 11. 2015

Místodržitelský palác
Zastihla je noc. Čeští umělci
ve Francii 1938–1945
Hands-on Urbanism. Právo na zeleň

11. 9. – 10. 1. 2016
27. 11. – 17. 1. 2016

Uměleckoprůmyslové muzeum
Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české
teorii a kritice 1870–1970
15. 5. 2015 – 10. 1. 2016
Design.Live! Daniel Piršč
25. 6. – 1. 11. 2015
Jan Svoboda: Nejsem fotograf 20. 11. 2015 – 21. 2. 2016

Pražákův palác
25. 9. 2015 – 17. 1. 2016

Muzeum města Brna
Žít pivo. Brněnské pivovary a hostince od pravěku
po současnost
17. 6. – 31. 12. 2015

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác

17. 9. – 8. 11. 2015

České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Šangri-la
19. 4. – 31. 12. 2015
Mistr Jan Hus a Kostnický koncil 15. 5. 2015 – 13. 1. 2016
Petr Johanus: Dřevěné objekty
15. 9. – 8. 11. 2015
Čtvrtá archivní knihvazačská
soutěžní přehlídka
26. 9. – 25. 10. 2015
Ukázky z trampské tvorby
na jihu Čech
14. 10. 2015 – 31. 1. 2016

Český Krumlov
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Reflexe II. světové války a osvobození
na Českokrumlovsku
1. 5. – 22. 11. 2015
Zlaté dno řemesel a živností na Českokrumlovsku
na přel. 19. a 20. století
9. 6. 2015 – 10. 1. 2016

Český Těšín
Muzeum Těšínska
Do Vánoc jsme doma

29. 10. 2015 – 14. 2. 2016

Konec vlády hákového kříže. Osvobození
Moravy 1945
24. 4. 2015 – 3. 1. 2016
Země vydává válečná svědectví
10. 6. 2015 – 3. 1. 2016

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice

Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM

Dobrá Voda u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera

Budoucnost tradice

24. 6. – 31. 12. 2015

Památník Leoše Janáčka
Jolana Havelková, Lucie Vítková: Zvuk
obrazu

25. 9. – 8. 11. 2015

Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
2. 6. – 1. 11. 2015

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Rodina Rossi
Nao Higano: Kresba tuší

15. 10. – 6. 12. 2015
15. 10. – 22. 11. 2015

6. 10. – 22. 11. 2015
13. 10. – 22. 11. 2015

Bučovice
Muzeum Bučovice
Velký svět malé železnice

Poustevny a poustevníci
v Plzeňském kraji
Svatý Vintíř – stavitel mostů

15. 10. – 22. 11. 2015

1. 5. – 31. 10. 2015
7. 6. – 31. 10. 2015

Archeologické poklady
Mladoboleslavska

20. 8. – 30. 11. 2015

Domažlice
Muzeum Chodska v Domažlicích

Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav
20 let MMG Břeclav
Tomáš Hájek: Peru

Albánií cestou necestou

Dobrovice
Dobrovická muzea

Privátní Josef Hoffmann. Putování
po příbytcích
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Čáslav za II. světové války
Hana Richterová: Dřevořezba
Liturgické oděvy

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích

Boskovice
Muzeum Boskovicka

Cena Jindřicha Chalupeckého

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav

Lehněte si, ať nám nevynesete spaní
4. 6. – 31. 10. 2015
Staré stromy na židovských hřbitovech 24. 9. – 31. 12. 2015
Fenomén Igráček
12. 12. 2015 – 31. 1. 2016

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Poznávej se

5. 10. – 17. 1. 2016

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
27. 6. – 1. 11. 2015

Z atelieru Zdeňka Sláby

18. 9. – 31. 12. 2015

Henryk Sienkiewicz – Člověk a dílo

Hustopeče
Městské muzeum a galerie v Hustopečích

17. 9. – 1. 11. 2015

Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu

Theodora Maxian-Marzani: Kresby

24. 9. – 15. 11. 2015
22. 10. 2015 – 24. 1. 2016
2. 11. – 8. 11. 2015
1. 10. – 1. 11. 2015

Havířov-Životice
Muzeum Těšínska – Památník Životické tragédie
Genocida Romů v době II. sv. války 21. 5. 2015 – 10. 1. 2016

Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Současná česká ilustrační
tvorba. Autoři z Baobabu
Poklady Vysočiny. Skvosty
depozitářů

9. 10. – 29. 11. 2015
11. 12. 2015 – 28. 2. 2016

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Poklady Vysočiny. Skvosty z depozitářů 15. 9. – 29. 11. 2015
Cesta k sobě. 11. ročník
25. 9. – 6. 12. 2015
600 let Stížného listu proti upálení
Jana Husa
29. 9. – 6. 12. 2015

Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko
Miroslava Zychová

25. 9. – 8. 11. 2015

Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém
Střípky z historie
Betlém Vánoční

19. 9. – 8. 11. 2015
15. 12. 2015 – 3. 1. 2016

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Jak se žije s handicapem

15. 9. – 22. 11. 2015

Hodonín
Galerie výtvarného umění v Hodoníně
ARS 51
Jiří Horák: Fotografie / Fotokošt

16. 9. – 15. 11. 2015
16. 9. – 15. 11. 2015

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Hodonín v letech 1913–1918

17. 9. – 29. 11. 2015

Sál Evropa
Čarovné barvy země

9. 10. – 8. 11. 2015

Horní Planá
Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané
Christian Thanhäuser: Po zarostlém
chodníčku
Když ještě len velkou cenu měl…

2. 5. – 15. 12. 2015
13. 6. – 31. 12. 2015

Hrabyně
SZM – Památník II. světové války
Čas války, čas míru. Slezsko
a Ostravsko
Čas Vánoc v časech války

1. 10. – 25. 10. 2015

Osobní výběr IV: Jiří Hofman

9. 9. 2015 – 3. 1. 2016

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Měď, stříbro a olovo
Lidé a události
Neznámí jirkovští rodáci
Vánoce v muzeu

17. 9. – 15. 11. 2015
1. 10. 15 – 30. 10. 2015
24. 10. – 10. 12. 2015
28. 11. 2015 – 9. 1. 2016

Kostel sv. Kateřiny
Čechy / Böhmen – domov i Heimat

30. 5. – 31. 10. 2015

Chotěboř
Městské muzeum Chotěboř
Varhany firmy Hammond
23. 4. – 25. 10. 2015
130 let Městského muzea v Chotěboři 1. 9. – 25. 10. 2015

Chrast
Městské muzeum Chrast
Malování v čase
Na čem se v Chrasti sedělo

1. 10. – 31. 10. 2015
1. 10. – 31. 10. 2015

Chrastava
Městské muzeum a galerie v Chrastavě
Drobné sakrální památky
na Chrastavsku
Vánoční výstava betlémů

2. 10. – 20. 11. 2015
27. 11. – 30. 12. 2015

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Říše loutek. 95 let bez přestávky 13. 3. 2015 – 10. 1. 2016
Bílé prapory nad Evropou! 70 let od konce
2. světové války
13. 3. 2015 – 10. 1. 2016
Vítejte v říši divů. Historie ochotnického
divadla obce Sudslava
26. 6. – 25. 10. 2015

Regionální muzeum v Chrudimi
Cesta do minulosti. Archeologický výzkum
při stavbě obchvatu Chrudimi
11. 9. – 22. 11. 2015
Cesta světla. Světelné technologie
17. 9. – 22. 11. 2015
Gustav Porš: Krajinář Vysočiny
30. 9. 2015 – 3. 1. 2016

Jablunkov
Muzeum Těšínska – Muzeum v Jablunkově
Těšínsko mezi dvěma sv. válkami

6. 10. 2015 – 6. 3. 2016

Jaroměřice nad Rokytnou
Muzeum Otokara Březiny
Materiály z archivu MU Brno

15. 9. – 30. 12. 2015

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
11. 9. – 30. 11. 2015
1. 11. – 30. 11. 2015

Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Staré mapy a mořská monstra
Na vlnách pod plachtami
Ochechule, ďasové a další
bájní tvorové moří

3. 7. – 15. 11. 2015
17. 9. 2015 – 31. 1. 2016

22. 9. – 8. 11. 2015

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
8. Mezinárodní trienále smaltu
Zdeněk Thoma: Doteky
himalájského větru
Obrázky na skle malované
Katastrofy lidského těla
Cesty gymnázia Petra Bezruče

Pod hladinou moře
Hurá do školy!

kalendárium výstav

Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

2. 4. – 15. 11. 2015
3. 4. – 15. 11. 2015
24. 4. – 15. 11. 2015

Libor Daenemark, Jiří Duchek: Pivo, chmel, slad
– to mám rád
7. 10. – 15. 11. 2015

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Nebojte se fyziky

13. 10. – 27. 11. 2015

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Michail Ščigol, Petr Volf: Přátelé
napříč dvěma světy

8. 10. – 15. 11. 2015
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Jihlava
Dům Gustava Mahlera

Kostel sv. Vavřince
Tomáš Polcar: Intervallum

Moderní architektura v Jihlavě

9. 9. – 31. 10. 2015

Muzeum Vysočiny Jihlava
Středověké hornictví
10. 9. – 1. 11. 2015
Božena Němcová: Babička
17. 9. – 22. 11. 2015
Fenomén Igráček
18. 9. 2015 – 13. 1. 2016
Ta naše láska k divadlu… Horácké
divadlo
1. 10. – 15. 11. 2015
Divadelním kukátkem
20. 10. – 29. 11. 2015
Narodil se Ježíšek
26. 11. 2015 – 10. 1. 2016
Zaniklé vesnice Brtnicka
26. 11. 2015 – 28. 2. 2016

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Minulost žije
12x jinak

12. 9. – 22. 11. 2015
19. 9. – 29. 11. 2015

Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka

Výročí klatovského zázraku
Příběhy včelích medvídků
Od ohniště ke konvektomatu

1. 6. – 6. 11. 2015
12. 9. – 6. 11. 2015
12. 9. – 6. 11. 2015

Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Vladimír Kovařík
12. 7. – 31. 10. 2015
Z lesa do lesa. Dřevořez, dřevoryt a linoryt
inspirovaný Šumavou
3. 9. – 31. 10. 2015

Purkrabství hradu Klenová
Jaroslav Macek: Labyrint noci

5. 9. – 31. 10. 2015

Sýpka
Superhrdinové z východního bloku. Výstava
výsledků komiksového sympozia
30. 8. – 31. 10. 2015

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně

Hrajeme si celý den
22 + 6 NEJ

24. 4. – 30. 12. 2015
6. 10. – 8. 11. 2015

Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Japonské hračky
24. 4. – 30. 12. 2015
Českoslovenští vojáci na bojištích
II. světové války
7. 5. – 30. 12. 2015
Vzešla z hlíny. 130 let keramické školy
v Bechyni
10. 9. – 8. 11. 2015

Mladší doba halštatská
a bylanská kultura
4. 9. – 29. 11. 2015
Objevy pod pyramidami. Výzkumy Českého egyptologického
ústavu FF UK v Egyptě a Súdánu 15. 9. 2015 – 15. 5. 2016

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici
Lašské muzeum
Jan Reich: Bohemia

1. 10. – 29. 11. 2015

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

Technické muzeum Tatra

Nová stálá expozice: Moc médií II. Krajina ve fotografii,
prostorová fotografie, němý a zvukový film
od 1. 7. 2015
Daniel Reynek: Fotografie
11. 7. – 30. 12. 2015
Výstava fotografií členů Spolku Fokus
Jindřichův Hradec
7. 10. – 30. 12. 2015
Vlastimil Sítař: Chvála basketbalu
7. 10. – 30. 12. 2015

Tatra na startu a v cíli. Vozy Tatra na automobilových
závodech 1900–1937
28. 5. – 1. 11. 2015

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum Kamenický Šenov
Song Mi Kim: Doufám

20. 9. – 28. 11. 2015

Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary
17. 9. – 8. 11. 2015

Interaktivní galerie Becherova vila
Josef Fantura: Inspirace

8. 10. – 15. 11. 2015

Karviná-Fryštát
Muzeum Těšínska – Výstavní síň Interklub Karviná
Remesla našich předků

17. 9. 2015 – 17. 1. 2016

Kašperské Hory
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
Umění gotiky v krajích Otavy a Úhlavy
Velké šelmy Šumavy a Beskyd

2. 8. – 31. 10. 2015
2. 5. – 31. 10. 2015

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Karel Souček – 100 let

Kouřim
Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Hledání ideálního chrámu

10. 4. – 31. 10. 2015

Králíky
Městské muzeum Králíky
Polsko-český plenér. 25 let NPR
Králický Sněžník

4. 9. – 28. 10. 2015

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Pavel Besta: Dotýkání

18. 9. – 22. 11. 2015

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Zbyněk Havlín, Paulina Skavova, Ivana Štenclová:
Typologie triády
13. 9. – 22. 11. 2015
Dalibor Chatrný: Prostorem, gestem,
energií
2. 12. 2015 – 31. 1. 2016
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26. 7. – 31. 10. 2015

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Myslivecké kresby a myslivost
Poutavý příběh ze života skautů

10. 9. – 8. 11. 2015
10. 9. – 8. 11. 2015

Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
Flemmichova vila
Arkáda
Ve jménu kříže i hvězdy

3. 10. – 1. 11. 2015
13. 10. – 15. 11. 2015

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Umění je stav duše
8. 9. – 25. 10. 2015
Čokoládové pokušení – reklama a děti 26. 10. – 31. 12. 2015
Krásou a vůní oděná
11. 11. 2015 – 1. 1. 2016

Kunín
Muzeum Novojičínska – Zámek Kunín
Prosíme nesedat! Šlechtický
portrét 21. století

12. 5. – 31. 10. 2015

Kutná Hora
České muzeum stříbra – Hrádek
20 let výzkumu památky UNESCO
Zachráněné poklady

3. 7. – 29. 11. 2015
2. 10. – 29. 11. 2015

Čaj a káva radost dává

1. 4. – 29. 11. 2015

Galerie Středočeského kraje GASK
Jiří Sozanský: Mezní situace
10. 5. – 25. 10. 2015
Ondřej Michálek: Cesta z bodu A
do bodu A
27. 9. – 29. 11. 2015
Racionalita poezie: Pocta
Janu Sekerovi II.
27. 9. 2015 – 10. 1. 2016

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Kyjovské střípky

10. 8. – 25. 10. 2015

Pavel Šlegl: Nechť poznám sebe,
nechť poznám tebe
5. 9. – 15. 11. 2015
Vojtěch Kubašta: Ilustrace, betlémy 28. 11. 2015 – 3. 1. 2016

Lešná
Muzeum regionu Valašsko – Zámek a park v Lešné
Háčkované panenky

5. 9. – 31. 10. 2015

Letohrad
Městské muzeum Letohrad
Václav Hejnák: Obrazy

22. 9. – 14. 11. 2015

Ležáky – Miřetice u Hlinska
Pietní území Ležáky
Tragédie v běloruské Chatyni

1. 9. – 31. 10. 2015

Louny
Oblastní muzeum v Lounech
Luna a kalich. Mistr Jan Hus a husitství
v našem regionu

8. 9. – 8. 11. 2015

Salon 2015
Sport a tělovýchova
na severním Plzeňsku

26. 8. – 28. 10. 2015
7. 10. – 30. 10. 2015

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Hoří…!
18. 9. – 1. 11. 2015
Za starých časů hasičských
1. 10. – 1. 11. 2015
Skaut. 95 let činnosti na Mělníku
3. 10. – 1. 11. 2015
Kočárky na dobových fotografiích
6. 10. – 1. 11. 2015
Honzík volá Bětu: Vánoce jsou tu! 24. 11. 2015 – 10. 1. 2016
Advent a Vánoce
v zemi Joulupukkiho
27. 11. 2015 – 10. 1. 2016

Vydáno v Mikulově

23. 5. – 29. 11. 2015

Synagoga
Příběhy míst
10. 9. – 29. 11. 2015
24. 9. – 15. 11. 2015
8. 10. 2015 – 17. 1. 2016
5. 11. – 31. 12. 2015

Severočeské muzeum v Liberci
Transdesign
1. 10. – 29. 11. 2015
95 let Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské
v Železném Brodě
4. 11. 2015 – 7. 2. 2016
Herní plán. Historické deskové hry 9. 12. 2015 – 6. 3. 2016

Lidice
Lidická galerie
43. Mezinárodní dětská výtvarná
výstava Lidice

1. 6. – 31. 10. 2015

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
10. 9. – 22. 11. 2015
1. 12. 2015 – 3. 1. 2016

22. 9. – 25. 10. 2015

Mladá Boleslav
Muzeum Mladoboleslavska
Židovské tradice a zvyky
na Mladoboleslavsku
Maria Varvodič: Obrazy

23. 6. – 1. 11. 2015
19. 9. – 1. 11. 2015

Škoda Auto Muzeum
120 let úspěchů značky
Laurin & Klement
Škoda 130 RS: 40 let legendy
motosportu
Zrození automobilky

1. 1. – 31. 12. 2015
4. 6. – 31. 12. 2015
24. 4. – 31. 12. 2015

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
Když jsem já sloužil…
Řezbářské betlémy

Litomyšl
Městská galerie Litomyšl

9. 9. – 15. 11. 2015
25. 11. – 31. 1. 2016

Most
Galerie výtvarného umění v Mostě
Jaroslav Klápště: Homo animal Rationale x Homo
animal Irrationale
18. 9. – 30. 11. 2015

Výtvarná Litomyšl '15
12. 9. – 1. 11. 2015
Arnold Bartůněk: Komorní sochy
a kresby
6. 11. 2015 – 31. 1. 2016

Regionální muzeum v Litomyšli
Krátké chladné zbraně

3. 9. – 29. 11. 2015
3. 12. 2015 – 31. 1. 2016

Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově

Liberec
Oblastní galerie Liberec

Od nohaviček k bikinám
Výstava betlémů

Hola, hola, škola volá
Papírové betlémy

Mariánská Týnice – Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun

David Böhm a Jiří Franta
Transdesign
Na Sibiř!
Tomáš Vaněk

Loštice
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

kalendárium výstav

Kamenný dům

19. 9. – 15. 11. 2015

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie v Lomnici nad Popelkou
Obrazy a grafika ze sbírky Petra Kábrta 4. 10. – 29. 11. 2015
Pocta české grafice
4. 10. – 29. 11. 2015
190 let divadelního spolku J. K. Tyl
v Lomnici nad Popelkou
18. 10. – 22. 11. 2015
Betlémy
28. 11. 2015 – 6. 1. 2016

Oblastní muzeum v Mostě
Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali
ve stínu Radobýlu
Cesty do pravěku. Ve stopách
Zdeňka Buriana

24. 9. – 31. 12. 2015
29. 9. – 13. 12. 2015

Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Eduard Tomek: Hudba, kterou jsem viděl 11. 9. – 8. 11. 2015
Jaromír Uždil: Z malířského díla
11. 9. – 8. 11. 2015
Jaroslav Horejc: Ve znamení Merkura
16. 9. – 8. 11. 2015
Náchodský výtvarný podzim. 32. přehlídka
umění regionu
21. 11. 2015 – 10. 1. 2016
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Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Jaroslav Svoboda: Výběr z díla
Sdružení keramiků Brno

1. 10. – 31. 12. 2015
12. 9. – 8. 11. 2015

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Středočeští rodáci

9. 9. – 8. 11. 2015

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
4. 10. 2015 – 28. 2. 2016

Nový Bydžov
Městské muzeum Nový Bydžov

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
21. 8. – 1. 11. 2015

Muzeum loutek Plzeň
10. 9. – 12. 12. 2015

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska

Kinetický dvorek 2015
Jaroslav Suchý. Loutkář a vynálezce

6. 7. – 31. 12. 2015
21. 9. – 31. 12. 2015

Národopisné muzeum Plzeňska

Jan Hus roku 1415 a 600 let poté
4. 8. – 31. 10. 2015
Josef Treuchel: Obrazy (nejen)
mé krajiny
17. 9. 2015 – 15. 1. 2016
Peníze a platidla napříč staletími
3. 9. – 8. 11. 2015
Portrét – zrcadlo duše. Polská
výtvarná tvorba 19. století
16. 4. – 8. 11. 2015

Nový Knín
Hornické muzeum Příbram – Muzeum zlata Nový Knín
Císařův kamnář aneb Kachlová kamna od středověku
k novověku na Příbramsku
1. 6. – 1. 11. 2015

Odry
Muzeum Oderska
Horké jaro. Odry 1945

27. 5. – 17. 12. 2015

Opava
Slezské zemské muzeum
Neklidné století

2. 9. 2015 – 31. 1. 2016

Památník Petra Bezruče
Abeceda literatury

16. 9. 2015 – 29. 2. 2016

Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska – Dům dětí a mládeže
20. 10. 2015 – 31. 3. 2016

Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Stanislav Kolíbal: Sochy
a kresby 1954–2015
Eduard Ovčáček: Grafika je dar

100 let Národopisného
muzea Plzeňska

25. 9. 2015 – 3. 1. 2016
1. 10. 2015 – 4. 9. 2016

Drátěné plastiky Ladislava Lokajíčka

24. 9. 2015 – 3. 1. 2016

Západočeská galerie v Plzni
Masné krámy
Vznešenost a zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku
a v západních Čechách
28. 10. 2015 - 20. 3. 2016

13
Hanuš Zápal (1885–1964). Architekt
Plzeňska
6. 10. 2015 – 7. 2. 2016

Polička
Městské muzeum a galerie Polička –
Centrum Bohuslava Martinů
Poklady z muzejních sbírek. 750 let
města Poličky
68. Umělecký salon

18. 4. – 8. 11. 2015
19. 9. – 31. 10. 2015

Polná
Městské muzeum Polná
Olga Pazerini: S úsměvem

6. 10. – 31. 10. 2015

Praha
Galerie hlavního města Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác
Pandora's Vox

15. 7. – 1. 11. 2015

Dům fotografie
Iren Stehli: Libuna a jiné eseje

Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)

13. 10. 2015 – 24. 1. 2016

Dům U Kamenného zvonu
Milota Havránková: Milota

2. 10. 2015 – 17. 1. 2016

Městská knihovna
Květa Pacovská
19. 8. – 31. 10. 2015

Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích
Letí šíp savanou
29. 5. – 1. 11. 2015
Ing. Jan Perner
8. 9. – 1. 11. 2015
Pardubický fotograf Josef Pírka
26. 6. 2015 – 31. 1. 2016
Zbraně východočeských puškařů 17. 9. 2015 – 17. 1. 2016
Open air galerie parkán
15. 6. – 31. 10. 2015

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Petřvald u Karviné
Muzeum Těšínska – Technické muzeum
17. 2. – 1. 11. 2015

11. 11. 2015 – 27. 3. 2016

Trojský zámek
Z nouze ctnost i móda. Umělecká litina
ze sbírek Muzea hl. m. Prahy
Václav Cigler: Tady a teď

5. 5. – 1. 11. 2015
5. 5. – 1. 11. 2015

Muzeum hlavního města Prahy
Hroby barbarů. Svět živých a mrtvých
doby stěhování národů
27. 5. 2015 – 14. 2. 2016

Clam-Gallasův palác
Praha Husova
a husitská (1415–2015)

Poklady Vysočiny. Skvosty depozitářů 15. 9. – 29. 11. 2015
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9. 10. – 8. 11. 2015
3. 10. – 1. 11. 2015
6. 10. – 1. 11. 2015

Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni

Obrazy z dějin plzeňského zvonařství

II. světová válka

Vládci noci

Václav Vokolek: Krajiny, slova, lesy
Mezičas Petra Velkoborského
Jak ulovit ptáka a co z toho vzešlo…

Ladislav Sutnar: Užitá tvorba
16. 5. – 8. 11. 2015
Jiný pohled. Tvorba laureátů Bienále kresby
Plzeň 1996–2014
16. 10. – 29. 11. 2015

XII. International Glass
Symposium 2015

Putování za předky

Písek
Prácheňské muzeum v Písku

24. 9. 2015 – 24. 1. 2016

Muzeum historických nočníků a toalet
Nočníky pro Mathildu

13. 6. – 30. 10. 2015

Muzeum Policie ČR
Vývoj stejnokroje 1918–2015 29. 10. 2015 – 31. 3. 2016

Trmalova vila – Kotěrovo centrum architektury

Skrytá řeč rostlin. Florální symbolika v asijském umění a její
odraz v současném designu
12. 6. 2015 – 3. 1. 2016
Příběh krásné Lédy
1. 10. 2015 – 3. 1. 2016

Salmovský palác
Smysl pro umění

Vojenský historický ústav Praha
V ulicích Protektorátu

23. 10. 2015 – 10. 1. 2016

Valdštejnská jízdárna
Bez hranic. Umění
v Krušnohoří 1250–1550

Carlo a Anselmo Luragové. Tvůrci
eského baroka
19. 11. – 16. 12. 2015
Slavné stavby Bohuslava Fuchse 17. 12. 2015 – 10. 1. 2016

27. 11. 2015 – 28. 3. 2016

8. 5. – 31. 12. 2015

Židovské muzeum v Praze
Maiselova synagoga
Nová stálá expozice: Židé v českých zemích
v 10.–18. století

od 1. 7. 2015

Veletržní palác

Galerie Roberta Guttmanna

Owl´s Legacy and Its Discontents / Prostor
pro pohyblivý obraz
29. 9. 2015 – 3. 1. 2016
STARTPOINT 2015. Cena pro diplomanty
evropských uměleckých škol
29. 9. – 1. 11. 2015
Boris Ondreička: Začiatok
a koniec pasáže
29. 9. 2015 – 3. 1. 2016
Silver Lining – 25. výročí
Ceny Jindřicha Chalupeckého
29. 9. 2015 – 17. 1. 2016
Renaud Jerez: Prezidentský salonek 29. 9. 2015 – 3. 1. 2016

Ztracené obrazy. Eugen Van Mieghem a židovští emigranti
do Nového světa
9. 9. 2015 – 10. 4. 2016

Národní knihovna České republiky
Galerie Klementinum
Paul Stašek: Fyziognomie ducha

17. 9. – 25. 10. 2015

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A.
Komenského
Nesmíme zapomenout. Jan Opletal a další oběti
roku 1939
12. 11. 2015 – 30. 4. 2016
Wingmen. Letci
2. 5. – 31. 12. 2015

Národní muzeum
Muzeum Bedřicha Smetany
František Kysela
a Smetanovy opery

Národní památník na Vítkově
Slavné pohřby / Smrt
Ivan Medek. Nesmlouvavě
přímý gentleman

22. 5. 2015 – 31. 3. 2016
16. 9. – 31. 12. 2015

Nová budova
Smrt

Retrogaming. Počátky osobních
počítačů u nás

8. 9. – 1. 11. 2015

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Jezdci na ořích železných
Maarten Welbergen a Zuzana
Albrechtová: Blízko k realitě
Velikáni českého malířství
a sochařství

10. 9. – 22. 11. 2015
10. 9. – 22. 11. 2015
26. 11. 2015 – 31. 1. 2016

Špalíček
Chléb za břichem nechodí
České Vánoce

15. 10. – 6. 12. 2015
10. 12. 2015 – 3. 1. 2016

Prostřední Lhota u Nového Knína
Hornické muzeum Příbram – Muzeum Křížovnický
špýchar Prostřední Lhota

Příroda jak vymalovaná

11. 8. – 31. 10. 2015

Předklášteří
Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum
Petra a Lubomír Hluštíkovi: Keramika
do zahrádky / do domu

23. 6. – 22. 11. 2015

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově

17. 9. 2015 – 14. 2. 2016

Správa Pražského hradu
Jízdárna Pražského hradu

28. 6. – 1. 11. 2015

Jiří Ryšavý: Krajiny za obzorem III.
11. 9. – 15. 11. 2015
Přerov na starých pohlednicích
25. 9. 2015 – 28. 2. 2016

ORNIS – Ornitologická stanice
Táhni! … ale vrať se

Má vlast. Pocta české krajinomalbě
Alice Masaryková (1879–1966)
a podpora umění

1. 4. – 31. 10. 2015

4. 9. – 1. 11. 2015

Přeštice
Dům historie Přešticka

7. 8. – 7. 11. 2015

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře

Obrazárna Pražského hradu

Přešticko ve fotografii

Národní technické muzeum
Parní stroje v českých zemích
7. 5. 2015 – 28. 2. 2016
170 let železnice v Praze
4. 6. – 17. 11. 2015
Umění paroplavby po řece Vltavě
17. 6. – 1. 11. 2015
Přehrady jako odkaz kulturního dědictví
v ochraně před povodněmi
5. 8. – 5. 11. 2015
I C Taiwan
7. 10. 2015 – 31. 1. 2016

Národní zemědělské muzeum Praha
Národopisná výstava českoslovanská
Les – příběhy stromů a lidí

2. 5. – 1. 11. 2015

Protivín
Památník města Protivína

20. 3. – 8. 11. 2015

Poštovní muzeum
Holubí pošta
Václav Zapadlík: Známky
s vůní benzínu

Prachatice
Prachatické muzeum

Pozor, křehké!
24. 6. 2015 – 29. 2. 2016

kalendárium výstav

Národní galerie v Praze
Palác Kinských

14. 5. – 31. 10. 2015
13. 6. – 31. 12. 2015

16. 10. – 15. 11. 2015

Dámy a pánové, držte si klobouky!

12. 9. – 29. 11. 2015

Příbram
Hornické muzeum Příbram
Příbramské baryty

30. 1. – 31. 12. 2015

Březové hory – důl Vojtěch
Poslední bitva II. světové války v Evropě
u Slivice na Příbramsku

1. 4. – 1. 11. 2015

Zámeček – Ernestinum
Příbramské betlémy

3. 12. 2015 – 10. 1. 2016
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Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě

Skuteč
Městské muzeum ve Skutči

Loutky nikdy nespí
23. 4. – 1. 11. 2015
Tři generace tvůrců, rod Šuleřů
10. 9. – 6. 12. 2015
Co rok dal
10. 12. 2015 – 11. 1. 2016

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník

Galerie Samson – Cafeé
1. 9. – 30. 10. 2015

Rokycany
ZČM – Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Zázraky restaurátorských prací
Muzeum v proměnách času

25. 9. – 31. 10. 2015
25. 9. – 31. 12. 2015

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Eva Brodská: Potichu
Jiří John: Ve vrstvách

8. 10. – 22. 11. 2015
8. 10. – 22. 11. 2015

Podřipské muzeum
Památce Mistra Jana Husi
V dílně Vulcanově
Husitské fortifikační umění
Za obzorem

16. 6. – 27. 11. 2015
4. 8. – 30. 10. 2015
1. 9. – 31. 10. 2015
6. 10. – 31. 12. 2015

Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
22. letní keramická plastika
20. 6. – 31. 10. 2015
Příběhy české přírody
14. 10. – 16. 12. 2015
Maurice Pellé, Zdenka Braunerová. Cesty osudů
mezi Čechami a Francií
23. 10. 2015 – 28. 3. 2016

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Fenomén Igráček

12. 6. – 1. 11. 2015

17. 9. – 1. 11. 2015

Sokolov
Muzeum Sokolov
Sběratelství. Modely železnic i autíčka
1. 7. – 1. 11. 2015
Expedice středověk
4. 11. 2015 – 31. 1. 2016
Betlémy
18. 11. 2015 – 31. 1. 2016

Stará Huť
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
Čapkova lóže Národ

od 26. 9. 2015

Stěbořice
SZM – Arboretum Nový Dvůr
Krajinou Slezska

2. 4. 2015 – 1. 3. 2016

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Daniel Schroll: Proměny vody
15. 9. – 8. 11. 2015
Vánoční výstava Spolku přátel muzea 13. 11. – 15. 12. 2015
Nejkrásnější hračka
20. 11. – 27. 12. 2015
Ladislav Maria Wágner: Obrazy
9. 9. – 1. 11. 2015

Strážnice
Městské muzeum Strážnice
Poselství modrotiskové tvorby Antonie Dostálkové a její vazba
na strážnickou dílnu Jochových
6. 9. – 30. 10. 2015

Národní ústav lidové kultury
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
Hliněné stavitelství na Moravě

1. 5. – 31. 10. 2015

Zámek Strážnice
25. 6. – 31. 10. 2015

Stříbro
Městské muzeum ve Stříbře
Hospůdko, hospůdko malá aneb
Stříbrské hospody

Od závory k fabce. Zámky a klíče od středověku
po 21. století
19. 9. – 6. 12. 2015
Orlický salon '15
22. 9. – 1. 11. 2015
Hrady, tvrze a zámky na vrších
23. 9. – 1. 11. 2015
Král do boje táh'
30. 9. – 1. 11. 2015

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov

20. 10. – 27. 11. 2015

Sušice
Muzeum Šumavy Sušice
Helena Knězová, Ludmila Eignerová: V barvách
babího léta
1. 9. – 31. 10. 2015
Iva Hüttnerová: Obrázky
20. 9. – 31. 10. 2015

Šenov
Knihovna & Šenovské muzeum
1. 10. – 1. 11. 2015
3. 10. – 30. 10. 2015
3. 11. – 29. 11. 2015

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Národopisný obraz Příbramska, Sedlčanska
a Vlašimska
17. 9. – 22. 11. 2015

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Umění pojizeří 55‘
16. 1. – 31. 12. 2015
Textilnictví. Fenomén Pojizeří
12. 9. – 22. 11. 2015
Břetislava Plívová Pospíšilová: Umanutá 2. 10. – 15. 11. 2015
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Lidový oděv na Moravě

Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor

Kniha
Zítra je nikdy. Karel Šebek žije
Mahen. Výročí amatérského
divadelního spolku

17. 9. – 15. 11. 2015
6. 10. – 29. 11. 2015

Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz

Domácí umění mezi
chemlonem a drátem
15. 10. – 22. 11. 2015
140. výročí vzniku firmy OTTA. Od počátků
k současnosti firmy P&G Rakona
9. 10. – 15. 11. 2015
Václav Burle: Houby Rakovnicka
a Křivoklátska

Pivovarnictví v Pardubickém kraji
a skutečské hospody
Jiří Peřina: Malíř Vysočiny

Skrbenští z Hříště na Šenově

30. 8. 204 – 30. 11. 2015

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Výrobky z kostí a parohů
Tři světy
Muzejní nej
Třicetiletá válka a Šumpersko
Vřesová studánka
Oto Placht

17. 9. – 1. 11. 2015
24. 9. – 8. 11. 2015
8. 10. – 14. 2. 2016
22. 10. – 31. 1. 2016
30. 10. – 17. 1. 2016
4. 11. – 31. 1. 2016

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Stará radnice
Jan Hus 1415/2015

6. 6. – 31. 10. 2015

Naše armáda jak šel čas

Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou

17. 10. – 31. 12. 2015

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Antonín Dudek
Obrazy nestárnou

25. 9. – 25. 10. 2015
25. 9. – 25. 10. 2015

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
14. 5. – 30. 10. 2015

Svatopluk Klimeš: O paměti

9. 7. – 31. 10. 2015

Trutnov
Galerie města Trutnova

25. 10. – 31. 10. 2015
5. 12. – 13. 12. 2015

Válka na silnicích a mostech

26. 6. – 31. 12. 2015

Vlašim
Muzeum Podblanicka
Podblanický Josef Suk

70 let ZUŠ

28. 10. – 29. 11. 2015

Městský úřad

12. 9. – 28. 10. 2015

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Klub vodňanských výtvarníků

Slavomil Dolenský: Rozhledny

3. 9. – 20. 11. 2015

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově
300 let zpracování drahých kamenů
v Turnově
4. 6. – 8. 11. 2015
Martin Kabát Táborský. Malováno světlem 4. 9. – 1. 11. 2015
Geologie dětem
1. 10. – 15. 11. 2015
Kapr, sumec, štika. Tradiční chov ryb
na Turnovsku
5. 11. – 31. 12. 2015
Regenerace II.
19. 11. 2015 – 17. 1. 2016

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Svetom, moje, svetom… O slovenských
drátenících
27. 10. 2015 – 17. 1. 2016

Galerie Slováckého muzea
Klára Klose: Obrazy, sochy
15. 10. 2015 – 3. 1. 2016
Helena Zmatlíková: Knižní ilustrace 15. 10. 2015 – 3. 1. 2016

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Etnograf Antonín Václavík
18. 9. 2015 – 31. 1. 2016
Lubor Niederle, Národopisná výstava českoslovanská
a Uherskobrodsko
18. 9. 2015 – 31. 1. 2016

Úsov
Lovecko-lesnické muzeum v Úsově
Zkameněliny severní Moravy

29. 11. – 31. 12. 2015

Galerie
Roman Sejkot: Brainsen aneb
Multidimenzionalita fotografie
20. 9. – 22. 11. 2015
Papírové betlémy Františka Kotěšovce 29. 11. – 31. 12. 2015

Vojna u Příbrami – Lešetice
Hornické muzeum Příbram – Památník Vojna
u Příbrami
Diktatura versus naděje

1. 7. – 22. 11. 2015

Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Tři faráři, tři políři a jeden
malenický domek
Čepujeme volyňské pivo

5. 5. – 31. 10. 2015
18. 9. – 5. 12. 2015

Galerie Na shledanou
Překročení prahu. O smrti
a znovuzrození

8. 8. 2015 – 31. 5. 2016

Vrchlabí
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí
1. světová válka
Emil Schwantner: Výběr z díla

4. 8. – 8. 11. 2015
12. 5. – 8. 11. 2015

Dům čp. 222
Šlechta – dráteník z Harrachova

10. 9. – 15. 11. 2015

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
1. 5. – 31. 10. 2015

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
29. 5. 2015 – 31. 1. 2016
18. 6. – 15. 11. 2015
5. 8. – 29. 11. 2015
30. 9. 2015 – 17. 4. 2016

Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí

Podpisy známých osobností
Život a doba spisovatele
Karla Čapka
Retro výstava

13. 9. – 1. 11. 2015
18. 10. 2015 – 10. 1. 2016
15. 11. 2015 – 3. 1. 2016

Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
Orlí nožička a jiná svítidla

12. 7. 2015 – 31. 3. 2016

Vysoký Chlumec
Hornické muzeum Příbram – Skanzen Vysoký Chlumec
Sedlčansko ve fotografiích Čeňka Habarta 2. 5. – 1. 11. 2015

4. 4. – 31. 10. 2015
30. 4. – 31. 10. 2015

Velvary
Městské muzeum Velvary
Svaté obrázky
Říp štětcem, tužkou, objektivem

9. 11. 2015 – 17. 1. 2016

Veselý Kopec
Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec

Vikýřovice
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka

Muzeum ghetta

Život v krajině
Lednicko-valtického areálu
Kouzelné byliny

14. 9. – 25. 10. 2015

Od kliky k elektřině
Vánoce na Veselém Kopci

Jiří Sozanský, a Ivan Bukovský:
Terezín závěrem

Staré pověsti české
Fotograf Adolf Čejchan
Made in Lego
Tenkrát na severozápadě

Germáni na Horňácku
Panenky ze sbírky Veroniky
Petraturové

kalendárium výstav

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Devatero pohádek Karla Čapka

17. 9. – 15. 11. 2015

Kaple sv. Anny
1. 6. – 31. 12. 2015
4. 9. – 31. 10. 2015

Antonín Maloň: Loutky, hračky
a dřevěné objekty

19. 8. – 1. 11. 2015
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Zábřeh
Muzeum Zábřeh
Tajemství grafiky
Betlémy srdcem

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
24. 9. – 8. 11. 2015
19. 11. 2015 – 31. 1. 2016

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Ostrov umění v moři průmyslu: Zlínská
škola umění (1939–1949)
6. 10. 2015 – 10. 1. 2016

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Architektura a víno ve střední Evropě
S historickým rádiem
na vlnách nepohody
Fotoklub Znojmo

2. 9. – 21. 11. 2015
24. 9. – 17. 11. 2015
30. 9. – 6. 11. 2015

Dům umění
Stoletá vzpomínka na 2. rok Velké války 18. 9. – 17. 11. 2015

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Úpičtí výtvarníci slaví 35 let

Za Husem k sousedům aneb Nejen po cestě
do Kostnice
24. 6. – 30. 12. 2015
750 let od udělení privilegií městu
12. 9. – 8. 11. 2015

Křížova vila
Lego – svět kostiček

22. 10. 2015 – 10. 1. 2016

Ždánice
Vrbasovo muzeum Ždánice
Dětské historické hračky
Vánoční výstava

6. 9. – 31. 10. 2015
22. 11. – 16. 12. 2015

Železná Ruda
Muzeum Šumavy Železná Ruda
Elektrárna Černé jezero

1. 8. 2015 – 30. 6. 2016

Železnice
Místní vlastivědné muzeum v Železnici
Jana Jarkovská: Krása v nás
II. světová válka

17. 9. – 30. 10. 2015
4. 11. – 27. 11. 2015

12. 9. – 31. 10. 2015
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23. mezinárodní výroční konference NEMO

Proměny vzdělávací funkce muzeí
v současné společnosti
5.–7. listopadu 2015, Plzeň – Evropské hlavní město kultury
Program konference
úterý 5. listopadu 2015
19.30

přivítání a večeře v Hotelu Continental

pátek 6. listopadu 2015
9.00
10.00
10.40
11.00
13.30
15.45
18.30
18.45
19.30

registrace na konferenci v Mešťanské besedě
zahájení konference
Zaostřeno na Českou republiku / Pavel Douša, CZ
Proměny vzdělávací funkce muzeí ve společnosti / moderuje Margherita Sani, IT
Různé projekty ze vzdělávacího sektoru
publikum a vzdělání mimo evropu / moderuje Siebe Weide, NL
ukončení konference
prohlídka plzeňského pivovaru
večeře v restauraci Na Spilce

Sobota 7. listopadu 2015
9.30–12.30 Pracovní skupiny: The Learning Museum (LEM)
		Muzea a kreativní průmysly
		Muzea a autorské právo (IPR)
14.00–15.30 WORKSHOPY: Jak se stát profesionálním „developerem publika“?
		Jak zorganizovat Den na podporu muzea („museum advocacy day“) ?
		Jak vytvořit inkluzivní, dynamickou a lokálně zapojenou muzejní akci?
nedělě 8. listopadu 2015
9.30–12.30

volitelné exkurze po městě a plzeňských muzeích a galeriích

Informace o konferenci a podrobný program naleznete na stránkách NEMO – http://www.ne-mo.org
Pořadatelem konference je Asociace muzeí a galerií ČR a NEMO ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, p. o.,
Plzeň 2015, o. p. s., Plzeňským krajem a městem Plzeň.
Konference se koná pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky, ministra kultury ČR Daniela Hermana, hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého.

Moderní komunikace

s návštěvníky muzeí, galerií, památek...
Průvodce pro muzea, galerie, památkové objekty
Audio průvodce doplněný videem, foto, obrázky
(možnost netradičních prohlídek ve sluchátkách např.
pro handicapované - ve znakovém jazyku pro neslyšící aj.)

Moderní komunikace s návštěvníky muzeí, galerií aj. – pomocí
speciálních audio / multimediálních průvodců a mobilních internetových aplikací přenesených do „chytrých mobilů“ a tabletů – pomocí
QR kódů nebo WiFi. Tyto aplikace jsou řešeními, která návštěvníkům
expozic a výstav přenášejí obsah týkajících se prohlídkových okruhů
poutavou formou. Jedná se jak o zvukové nahrávky v několika jazykových
mutacích, jednotlivé obrázky nebo mapy expozic, ale také například videa,
která mohou velice dobře posloužit pro výklad např. ve znakové řeči pro
neslyšící, pro děti atd.
V jednotlivých projektech v oblasti kultury tak propojujeme dva dosud
samostatně se vyvíjející systémy, a to SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ MULTI/AUDIO PRŮVODCŮ
a SYSTÉMY MOBILNÍCH TELEFONŮ. Takové řešení následně funguje tak, že vytvoříte-li
prohlídkový okruh v jednom z těchto systémů, dovedeme jeho obsah převést
i do druhého systému. Tím se zaměříte na širší skupinu návštěvníků kulturních institucí
- u mobilních telefonů na mladší generaci, u audio / multimediálních průvodců na střední
a starší generaci.
Vyzkoušejte aplikaci virtuální kiosek
v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou:

Výběr z našich realizovaných projektů:
V ČR: Národní muzeum Praha, Nár. galerie Praha, Židovské muzeum Praha, Biskupství Brněnské - Petrov, Arcidiecézní muzeum Olomouc, Památník Velké
Moravy St. Město u Uh. Hradiště, Hrad Karlštejn, Státní zámek Čes.Krumlov a Kozel u Plzně, Zámek Děčín, Zámek Mikulov, Dolní Věstonice - Archeologická
expozice, Prohlídky měst Olomouc, Kutná Hora, Opava, Pardubice, Jihlava, Pelhřimov, Čes. Krumlov, Cheb, Praha, Ústí n. L., Telč, N. Město na M., Památník
Josefa Lady Hrusice, Husitské muzeum Tábor, Putovní výstava malíře Františka Kupky, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. Nisou. Na Slovensku:
Bratislavský Hrad - expozice SNM, Archeologické muzeum Bratislava, Východoslovenské muzeum Košice, Muzeum mincí a medailí Kremnica,
Prohlídka města Spišská Belá a expozice Slovenské národní galerie Strážky, Muzeum Spišská Nová Ves. V Německu: Husův dům Kostnice (Konstanz).

www.audioguide.cz , www.deepvision.cz

