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Mezinárodní vědecká konference Muzeo50 
 
Ve dnech 25.–26. listopadu 2014 se v Univerzitním kině Scala v Brně uskutečnila jubilejní 

mezinárodní vědecká konference zaměřená na problematiku muzeologie, muzejní výstavnictví, 
muzejní pedagogiku a světové dědictví, která završila oslavy 50. výročí zahájení výuky muzeologie 
v Brně. Záštitu nad touto akcí převzal prof. PhDr. Milan Pol, CSc., děkan Filozofické fakulty 
Masarykovy Univerzity a Česká komise pro UNESCO. 

Slavnostního zahájení se ujal prof. Garant oboru muzeologie na FF MU prof. Mgr. Jiří 
Macháček, Ph.D., který poukázal na dlouholetou tradici oboru. Úvodní zdravice pronesli též proděkan 
Filozofické fakulty MU doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D., náměstkyně ministra kultury PhDr. Anna 
Matoušková a předseda České komise pro UNESCO a člen Parlamentu České republiky Mgr. Petr 
Gazdík. Partnery konference, Technické muzeum v Brně a Český výbor ICOM, reprezentoval Ing. Ivo 
Štěpánek. 

Konference sledovala tři hlavní tematické směry, kterým se brněnská muzeologie dlouhodobě 
věnuje – vývoj muzeologie jako vědecké disciplíny, muzejní pedagogika a muzejní výstavnictví. První 
přednáškový den byl vyčleněn tématům spjatým s vývojem muzeologie jako vědecké disciplíny. 
Úvodního příspěvku se ujal François Mairesse (Université Sorbonne Nouvelle, Paříž) se svým 
příspěvkem Museology at the Crossroads. Bernadette Biedermann (Karl-Franzens-Universität, Graz) 
přednesla příspěvek Von NOUOPHOREN und anderen Dingen, který si připravila společně 
s  Marliese Raffler (Karl-Franzens-Universität, Graz). Markus Walz (HTWK, Lipsko) vystoupil 
s referátem zaměřeným na téma Theorie und Praxeologie der Museologie. Zur aktuellen Blütezeit der 
Speziellen Museologien in Deutschland. Pořadatelskou instituci v tomto bloku reprezentoval Otakar 
Kirsch svým referátem na téma Mezinárodní muzejní svaz. K počátkům organizovaného setkávání 
muzejních pracovníků. První konferenční den byl uzavřen příspěvkem Projekt nové koncepce 
UNESCO Chair na Masarykově univerzitě, který společně přednesli Lenka Mrázová a Daniel Drápala 
(oba Filozofická fakulta Brno). 

Druhý konferenční den byl zahájen blokem přednášek zaměřených na muzejní pedagogiku, 
v rámci kterého vystoupila nejprve Jocelyn Dodd (University of Leicester) s příspěvkem The Socially 
Purposeful Museum. Poté se ujal slova nestor muzejní pedagogiky George Hein (University of Lesley), 
který přednesl přednášku na téma A Democratic Theory of Museum Education. Blok byl uzavřen 
příspěvkem Lucie Jagošové a Lenky Mrázové (Filozofická fakulta Brno) s názvem Tradice muzejní 
pedagogiky v České republice s přihlédnutím k roli brněnské muzeologie na jejím vývoji. 

Poslední blok přednášek, věnovaný problematice výstavnictví, byl zahájen inspirativním 
příspěvkem Drei Prinzipien der Ausstellungsgestaltung od Ulricha Schwarze (Universität der Kunste, 
Berlín). Ľuboš Kačírek a Pavol Tišliar (Univerzita Komenského, Bratislava) přednesli referát na téma 
Múzejné vystavníctvo na Slovensku v súčasnosti. Václav Rutar (Národní technické muzeum, Praha) 
vystoupil s příspěvkem Teoretická východiska prezentace vědních oborů v muzeích. Blok přednášek 
i celou konferenci uzavřel další z významných muzeologů – Peter van Mensch, který vystoupil 
s příspěvkem The Concept of Museality in Contemporary Museological Discourse. 

Na 250 účastníků z České republiky i zahraničí mělo jedinečnou možnost si vyslechnout 
přednášky předních odborníků světové muzeologie. Konference Muzeo50 pojmenovala nejen aktuální 
témata, ale nastínila i nové vize oboru. 

Účastníci konference měli možnost se setkat a diskutovat na daná témata nejen v rámci 
samotné akce, ale také v průběhu společenského večera, který proběhl v rámci prvního konferenčního 
dne v prostorách partnerské instituce – v Technickém muzeu v Brně. 
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