Muzeum roku 2016
II. ročník

Soutěž pro návštěvníky muzeí a galerií a pro muzejní instituce
Vyhlášení vítězů soutěže proběhlo ve středu 17. května 2017 od 16,30 hodin v Betlémské kapli v Praze
v rámci slavnostního předávání Cen Gloria musaealis za rok 2016

T isko vá zp ráv a
Od roku 2015 mohou muzejní instituce získat ocenění od svých návštěvníků, kteří se do hodnocení muzeí a galerií
v České republice mohou zapojit prostřednictvím soutěže Muzeum roku. Návštěvnická soutěž vznikla jako součást mediální
kampaně Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, která je významným odborným oceněním muzejní práce.
Druhý ročník soutěže Muzeum roku probíhal od 1. dubna 2016 do 31. března 2017 na portále do-muzea.cz, jehož
provozovatelem je Národní muzeum a který vznikl ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR, z. s. Zájemci měli možnost ohodnotit
expozice a výstavy, poskytované služby a personál muzeí a galerií v České republice.
Výsledky II. ročníku návštěvnické soutěže Muzeum roku byly vyhlášeny v rámci slavnostního předávání Cen Gloria
musaealis za rok 2016 ve středu 17. května 2017 od 16,30 hodin v Betlémské kapli v Praze.
Ceny si přišli převzít zástupci tří muzeí a galerií s nejlepším hodnocením. Instituce, která se umístila na prvním místě,
je držitelem titulu nejoblíbenější Muzeum roku 2016 v České republice. Z návštěvníků hlasujících na portálu si převezali
hodnotné ceny tři vylosovaní výherci, kteří se aktivně zapojili do hodnocení muzejních institucí. Ti získali publikace umístěné na
prvních třech místech v kategorii Muzejní publikace roku 2016. Zároveň jim Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.,
propůjčila na jeden rok průkaz svého člena, který je opravňuje k návštěvě všech jejích 300 členských institucí.
Ve druhém ročníku soutěže Muzeum roku 2016 byla oceněna tato muzea:
• Cena Muzeum roku 2016 – I. místo
Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace
• II. místo
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace
• III. místo
Slezské zemské muzeum se svojí pobočkou Historická výstavní budova
a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se svojí pobočkou Galerie Slováckého muzea
Smyslem 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 a kde je možné načerpat nejen nové vědomosti, ale strávit také
velice příjemný a smysluplný čas.

Více informací na http://www.gloriamusaealis.cz
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