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Tisková zpráva

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), je profesní organizací, sdružující muzea, galerie a další instituce  
a jednotlivce působící v oboru muzejnictví. V současné době má AMG 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních  
a 16 čestných členů. Mezi aktivity AMG patří Festival muzejních nocí, kampaň Muzea a 20. století a Národní soutěž muzeí 
Gloria musaealis, hojně je využíván Adresář muzeí a galerií České republiky na webových stránkách AMG na adrese http://
www.cz-museums.cz. O zájmu široké veřejnosti vypovídá vzrůstající návštěvnost webových prezentací AMG, na kterých 
nejvíce upoutávají informace v sekcích – Kalendárium akcí a Dění v oboru. Odborná veřejnost vyhledává zejména semináře, 
celostátní či mezinárodní konference nebo informační rozcestník v oblasti muzejní legislativy. Neméně důležité je pořádání 
každoročních kursů Školy muzejní propedeutiky. Oblibě se těší též Věstník AMG, věnující se různým tématům i aktivitám  
v oblasti muzeí a galerií, ale i dalších paměťových institucí.

Ve dnech 28.–29. listopadu 2018 se v Muzeu města Ústí nad Labem, p. o., již podvanácté sejde nejvyšší orgán Aso-
ciace muzeí a galerií České republiky, z. s. – Sněm AMG. Cílem tohoto významného setkání je příprava koncepcí a strate-
gií činnosti AMG na další období 2019–2021, projednání případné změny Stanov AMG a seznámení členských muzeí a 
galerií s výsledky práce AMG v uplynulém období (2016–2018). Toto setkání je i prostorem, na němž je možno projednat 
aktuální problémy, které hýbají oborem muzejnictví v České republice, a zhodnotit, co se v minulosti podařilo a kam je třeba 
zaměřit další úsilí. Úkolem Sněmu AMG je také volba nového vedení organizace – Exekutivy AMG a Revizní komise AMG. 
Exekutiva AMG je hlavním výkonným orgánem spolku a je složena ze sedmi osobností v čele s předsedou, jež řídí muzea různé 
velikosti a jsou v oboru činné v praktické i teoretické rovině. Revizní komise AMG představuje nezávislý kontrolní orgán a tvoří 
ji tři členové. Jejich úkolem je dohlížet na činnost a hospodaření AMG. Volba Exekutivy AMG, na níž zejména leží vedení a 
naplňování cílů AMG, s sebou přináší příležitost k zapracování nových myšlenek a vizí do činnosti AMG, ale také k navázání 
na předchozí úspěšné aktivity. Podoba nového vedení AMG určí celkové pojetí organizace, její vztah k vnějším partnerům a její 
další směřování.

XII. Sněm AMG se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, primátorky Statutárního města Ústí nad 
Labem Ing. Věry Nechybové a rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D.

Spolupracujícími institucemi jsou Muzeum města Ústí nad Labem, p. o., a Dobrovolnické centrum, z. s. 

Partnery XII. Sněmu AMG se staly firmy AV MEDIA, a. s., Promotion and Education, s. r. o., a Testo, s. r. o. 

Slavnostní zahájení XII. Sněmu AMG proběhne dne 28. listopadu 2018 od 13.00 hodin v Císařském sále Muzea města 
Ústí nad Labem, p. o. 

Kontakt pro tiskové zpravodajství: 
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., 
Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
Tel.: +420 224 210 037
Mobil: +420 736 438 611
E-mail: amg@cz-museums.cz

28.–29. listopadu 2018
Ústí nad Labem


