Muzeum roku 2015
I. ročník
Soutěž pro návštěvníky muzeí a galerií a pro muzejní instituce
Vyhlášení vítězů soutěže proběhlo ve středu 18. května 2016 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze
v rámci slavnostního předávání Cen Gloria musaealis za rok 2015

T isko vá zp ráv a
Návštěvnická soutěž Muzeum roku na novém webovém portálu do-muzea.cz vznikla jako součást mediální kampaně
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, která je významným odborným oceněním muzejní práce. Soutěž Muzeum roku se
naopak zaměřuje na názor návštěvníků. Zájemci mají prostřednictvím soutěže možnost dát najevo, která muzea a galerie je
oslovily, ať už se motivací pro účast v soutěži staly příjemné vzpomínky na prostředí navštívené muzejní instituce nebo zhlédnutá
expozice či výstava. Cílem soutěže je propagovat obor muzejnictví i činnost jednotlivých muzeí a galerií mezi širokou veřejností,
získat zpětnou vazbu od návštěvníků a napomoci tak ke zlepšení muzejní práce. Od roku 2015 tak mají návštěvníci muzeí a galerií
v České republice možnost ocenit instituce, ve kterých se jim líbí, kde se cítí dobře a kam se rádi vracejí.
Vyhlašovateli soutěže Muzeum roku, stejně jako Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, jsou Ministerstvo kultury ČR,
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM.
Soutěže Muzeum roku se mohou zúčastnit všichni zájemci zaregistrovaní na portále do-muzea.cz, jehož
provozovatelem je Národní muzeum, a který vznikl ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR, z. s. Do soutěže se prostřednictvím
portálu zapojují také samotné muzejní instituce, které jsou vlastníky sbírky muzejní povahy, zapsané v Centrální evidenci sbírek dle
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.
Kvalitu navštívené instituce je možné hodnotit pomocí bodů ve čtyřech různých kategoriích – Expozice a výstavy; Lidé
v muzeu; Služby návštěvníkům; Doprovodné programy. Všechny čtyři kategorie pak spoluvytváří Celkový dojem.
První ročník soutěže Muzeum roku probíhal od 14. května 2015 do 31. března 2016. Výsledky prvního ročníku
návštěvnické soutěže – pořadí institucí umístěných na prvních třech místech, stejně jako jména tří vylosovaných výherců, kteří
se aktivně zapojili do hodnocení muzeí a galerií – byla vyhlášena v rámci slavnostního předávání Cen Gloria musaealis za rok
2015 ve středu 18. května 2016 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

V prvním ročníku soutěže Muzeum toku 2015 byly oceněny tyto instituce:

I. místo – Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
II. místo – Moravské zemské muzeum se svojí pobočkou Mendelianum
III. místo – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se svojí pobočkou Památník Velké Moravy ve Starém Městě
IV. místo – Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
V. místo – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se svojí pobočkou Galerie Slováckého muzea
VI. místo – Muzeum Hlučínska
VII. místo – Oblastní muzeum v Mostě
VIII. místo – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se svojí pobočkou Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově
IX. místo – Moravské zemské muzeum se svojí pobočkou Centrum slovanské archeologie
X. místo – Muzeum romské kultury, s. p. o.

Přáním pořadatelů soutěže Muzeum roku je, aby veřejnost navštěvovala nejen webový portál do-muzea.cz, ale zejména
samotná muzea a galerie, jež jsou úžasným prostorem pro setkávání lidí. Prostřednictvím soutěžících se vyhlašovatelé snaží získat
povědomí o potřebách a přáních návštěvníků a vytvořit tak z českých muzejních institucí místo, kde je možné načerpat nové
vědomosti, anebo jen strávit příjemný čas.
Od 1. dubna 2016 probíhá na portálu do-muzea.cz druhý ročník soutěže Muzeum roku, jehož výsledky vyhlásíme
v květnu příštího roku opět v rámci slavnostního předávání Cen Gloria musaealis, udělených za rok 2016.

Více informací na http://www.gloriamusaealis.cz; http://www.do-muzea.cz

