Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2015
XIV. ročník
Vyhlášení vítězů soutěže
proběhlo ve středu 18. května 2016 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

T isko vá zp ráv a
Rokem 2015 vstoupila Národní soutěž muzeí Gloria musaealis již do svého čtrnáctého ročníku, který společně
vyhlásily Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Ministerstvo kultury ČR a nově také Český výbor ICOM.
Soutěžní ročník probíhal od 1. ledna 2015 do 28. února 2016 a soutěžilo v něm 72 muzeí a galerií z celé České
republiky, které přihlásily 80 projektů ve třech hlavních soutěžních kategoriích: Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku
a Muzejní počin roku.
Smyslem Národní soutěže muzeí Gloria musaealis je upozornit na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých
pracovníků v oboru muzejnictví – při tvorbě výstav a nových expozic, prezentování muzejních sbírek v odborných publikacích či při
záchraně a zpřístupňování objektů i lokalit našeho kulturního dědictví. Úroveň projektů se za dobu konání soutěže neustále zvyšuje.
Sedmičlenná odborná porota tudíž vybírala z opravdu kvalitních projektů s minimálním bodovým rozdílem. Jako každý rok byla
s cílem ocenit jejich význam pro rozvoj oboru vydána také výroční zpráva soutěže, která obsahuje všechny přihlášené projekty.
Nejvyšším oceněním v každé soutěžní kategorii je Cena Gloria musaealis, která se skládá z trofeje, diplomu a finančního
ocenění ve výši 70 000 Kč. Soutěžící, kteří se umístili na druhých a třetích místech, a ti, kterým byla udělena zvláštní cena, získali
diplom.
V rámci Národní soutěže muzeí Gloria musaealis může jeden z projektů získat Cenu Českého výboru ICOM. Ta je
udělovaná projektům, které významně přispěly k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti muzeí či zpřístupnění kulturního
dědictví handicapovaným občanům.
Mediální tvář soutěže tvoří čestný výbor, v němž jsou zastoupeni představitelé našich předních kulturních, vědeckých
i společenských institucí. Po dobu trvání soutěže nad ní čestný výbor přebírá svoji záštitu a řada jeho členů v průběhu slavnostního
večera předává některá z dalších ocenění. Čestný výbor soutěže navrhl vyhlašovatelům udělit zvláštní ceny jednomu
z projektů.
Od roku 2015 mají navíc muzejní instituce možnost získat ocenění od svých návštěvníků, kteří se do hodnocení muzeí
mohou zapojit prostřednictvím soutěže Muzeum roku na portálu do-muzea.cz. Během slavnostního ceremoniálu byly vyhlášeny
výsledky prvního ročníku návštěvnické soutěže – bylo odhaleno pořadí institucí na prvních třech místech a z návštěvníků, kteří
se aktivně zapojili do hodnocení muzeí a galerií prostřednictvím portálu, byli vylosováni tři výherci, jež obdrželi hodnotné ceny.
Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis za rok 2015 proběhlo ve středu 18. května 2016 od 16,30 hodin
ve Smetanově síni Obecního domu, u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května). Partnery slavnostního vyhlášení
výsledků XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis byly Český rozhlas, agentura CzechTourism, Hlavní město Praha
a Obecní dům, a. s. Mediálním partnerem akce se stal internetový portál PROPAMÁTKY.
Podobně jako v loňském roce se ceremoniál nesl v duchu nové a divácky atraktivní koncepce, která zahrnuje ideu
prezentovat pokaždé jiný typ muzejní instituce. V roce 2015 byla scéna věnována muzeím vlastivědného typu. Letos jsme se
naproti tomu zaměřili na prezentaci muzeí technických. Patrony slavnostního ceremoniálu se tak stala dvě největší technická
muzea v České republice – Národní technické muzeum a Technické muzeum v Brně. Na programu slavnostního ceremoniálu se
podílel také Český rozhlas jako jeden z významných zástupců technického pokroku naší společnosti.
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