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3.–4. prosince 2019 
Nová budova Národního muzea 

Velký kongresový sál  
Vinohradská 1, Praha 

 
 

IX. celorepublikové kolokvium u příležitosti 100. výročí založení Svazu československých muzeí 
 

Muzea v proměnách času 
 

Ohlédnutí za historií a aktuálními trendy v muzejnictví 
 

I I I .  c i r k u l á ř  
 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 

 dovolujeme si Vás potřetí oslovit s výzvou k účasti na IX. celorepublikovém kolokviu na aktuální téma českého muzejnictví, které připravuje Asociace 
muzeí a galerií České republiky, z. s., spolu s oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a ve spolupráci s Národním 
muzeem a Zväzem múzeí na Slovensku u příležitosti 100. výročí založení Svazu československých muzeí. Konference s názvem „Muzea v proměnách času : 
Ohlédnutí za historií a aktuálními trendy v muzejnictví” se uskuteční ve dnech 3.–4. prosince 2019 v prostorách Velkého kongresového sálu Nové budovy 
Národního muzea. 
 
 Svět muzeí je do značné míry odrazem proměn společnosti na globální i národní úrovni. Je tudíž ovlivněn předchozím vývojem oboru, hodným reflexe. Období první 
republiky, druhé světové války a nástupu komunistické totality u nás výrazně ovlivňovala činnost Svazu československých muzeí. Cílem konference je připomenout některé 
aspekty vývoje českého a slovenského muzejnictví dané doby a nastínit témata, která stojí za hlubší výzkum. Kolokvium by mělo hledat odpověď na otázku, zda a v čem 
existuje kontinuita snažení Svazu československých muzeí s nynějšími profesními sdruženími působícími na území České a Slovenské republiky. Je také příležitostí zamyslet 
se nad aktuálními problémy našeho oboru a porovnat přístupy k jejich řešení v českých zemích a na Slovensku. 

  
 Předkládáme Vám nyní třetí informaci o chystané konferenci a věříme, že Vás její téma zaujme. Pokud jste se ještě nepřihlásili, učiňte tak prostřednictvím  
III. cirkuláře (přihlášky posluchačů je možné zasílat do 25. listopadu 2019; přihlášky k přednesení příspěvku již nepřijímáme).  
 
 Podrobný program s organizačními pokyny a další materiály budou zaslány všem přihlášeným účastníkům a také postupně zveřejňovány na internetových 
stránkách AMG na adrese http://www.cz-museums.cz.  

 
Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme Vám, aby účast na IX. celorepublikovém kolokviu naplnila Vaše očekávání odborná i společenská! 
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Organizátoři kolokvia Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. /  
Oddělení muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 

  
Spolupracující organizace Národní muzeum / Zväz múzeí na Slovensku / Kolokvium se koná s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky 
  
Sekretariát kolokvia Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 – Nové Město 

tel. +420 224 210 037–9, mobil AMG: +420 736 438 611, e-mail: amg@cz-museums.cz, http://www.cz-museums.cz 
  
Termín kolokvia 3.–4. prosince 2019, Nová budova Národního muzea, Velký kongresový sál 
  
Průběh kolokvia Čtyři jednací bloky s panelovou diskusí. Podrobný program s organizačními pokyny bude zaslán všem přihlášeným účastníkům. 
  
Výstupy kolokvia Příspěvky budou publikovány v monotematickém čísle časopisu Museologica Brunensia, které vyjde na jaře roku 2020. Upozorňujeme, že 

pro potřeby publikování příspěvku je nutné předložit jeho text nejpozději do 15. ledna 2020.  
Kontakt pro zaslání předneseného příspěvku: Mgr. Otakar Kirsch / Oddělení muzeologie ÚAM FF MU, e-mail: kirsch@phil.muni.cz 

  
Způsob přihlášení se III. cirkulář (nejpozději do 25. listopadu 2019; přihlášky k přednesení příspěvku již nepřijímáme). Registrační formulář bude 

rozesílán prostřednictvím elektronické pošty a je umístěn také na http://www.cz-museums.cz.  
  
Registrační poplatek  700 Kč / 30 eur / osoba = pro členy AMG, ZMS a zaměstnance spolupracujících organizací 

800 Kč / 35 eur / osoba = pro ostatní účastníky kolokvia 
300 Kč / 15 eur / osoba = pro studenty prezenčního studia na vysokých a vyšších odborných školách 
 
Registrační poplatky budou v hotovosti vybírány při prezenci účastníků kolokvia. Registrační poplatek zahrnuje registraci jednoho 
účastníka, organizační náklady na zajištění kolokvia, materiály pro účastníky a občerstvení během jednání. Cestovné a ubytování si 
hradí účastníci kolokvia sami. Námi vyžádaní lektoři registrační poplatek nehradí. 

  
Společenské setkání účastníků Přátelské setkání účastníků IX. celorepublikového kolokvia se uskuteční v Travertinovém sále Nové budovy Národního muzea  

v úterý 3. prosince 2019 od 20.00 hodin (foyer Velkého kongresového sálu). 
  
Prohlídky pro účastníky Po dobu konání kolokvia budou mít jeho účastníci možnost využít volných prohlídek aktuálních výstav v Nové a Historické budově 

Národního muzea. Nabídka se nevtahuje na vstup do kupole Historické budovy Národního muzea a na výstavu „Tutanchamon 
RealExperience”. Více na http://www.nm.cz. 

  
Ubytování pro účastníky Ubytování pro účastníky IX. celorepublikového kolokvia zajistila EuroAgentura Hotels & Travel, a. s., Na Královce 31/4, 101 00 

Praha 10, tel.: +420 271 090 841, +420 724 983 947, e-mail: havova@auroagentur.cz. Více na http://www.euroagentur.com. 
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