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IX. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 
 

u příležitosti 100. výročí založení Svazu československých muzeí 
 

 
 

3.– 4. prosince 2019 
 

Velký kongresový sál, Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1 
 
 

Organizační pokyny: 
 
Místo konání IX. celorepublikového kolokvia: 
Velký kongresový sál Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1. Více na http://www.nm.cz. 
 
Termín konání IX. celorepublikového kolokvia:  
Konferenční dny 3.–4. prosince 2019. 
 
Organizátoři IX. celorepublikového kolokvia a spolupracující instituce: 
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG). Více na http://www.cz-museums.cz. 
Oddělení muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Více na 
http://www.archeo-muzeo.phil.muni.cz.  
Národní muzeum. Více na http://www.nm.cz. 
Zväz múzeí na Slovensku. Více na http://www.zms.sk. 
Kolokvium se koná s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky. Více na http://www.mkcr.cz. 
 
Doprava:  
Od Hlavního vlakového nádraží k Nové budově Národního muzea – metrem na trase C (červená) ze 
zastávky „Hlavní nádraží” do zastávky „Muzeum”, jedna zastávka; budete potřebovat jízdenku v hodnotě 24 Kč 
(platnost 30 min.). Směr cesty do konečné stanice metra „Háje”. Nová budova Národního muzea je v docházkové 
vzdálenosti Hlavního vlakového nádraží. 
Od autobusového nádraží Florenc k Nové budově Národního muzea – metrem na trase C (červená) ze 
zastávky „Florenc” do zastávky „Muzeum”, dvě zastávky; budete potřebovat jízdenku v hodnotě 24 Kč (platnost 
30 min.). Směr cesty do konečné stanice metra „Háje”. 
Více na http://www.dpp.cz. 
 
Registrační poplatky: 
Registrační poplatky budou vybírány v hotovosti při prezenci účastníků (doklad o zaplacení) a jsou rozlišeny 
dle jednotlivých cirkulářů (datum zaslání přihlášky). Poplatek zahrnuje registraci jednoho účastníka 
(organizační náklady na zajištění kolokvia, materiály pro účastníky a občerstvení během jednání). Námi vyžádaní 
lektoři registrační poplatek nehradí. Náklady na ubytování, cestovné a stravné si hradí účastníci kolokvia 
sami.  
 

Přihlášky zaslané 
Členové AMG /ZMS / 

zaměstnanci spolupracujících  
organizací  

Ostatní  
účastníci 

Studenti  
prezenčního studia 

VŠ / VOŠ  
I. cirkulář 
(do 31. srpna 2019) 

500 Kč / 
20 EUR 

600 Kč / 
25 EUR 

300 Kč / 
15 EUR 

II. cirkulář 
(do 31. října 2019) 

600 Kč / 
25 EUR 

700 Kč / 
30 EUR 

III. cirkulář 
(od 1. listopadu 2019) 

700 Kč / 
30 EUR 

800 Kč / 
35 EUR 
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Občerstvení pro účastníky IX. celorepublikového kolokvia: 
Občerstvení pro účastníky kolokvia bude nachystáno v prostorách Travertinového sálu Nové budovy 
Národního muzea (foyer Velkého kongresového sálu): v úterý 3. prosince 2019 v přestávce jednání kolokvia 
od 15.30 hodin; ve středu 4. prosince 2019 v přestávce jednání kolokvia od 10.30 hodin. Upozorňujeme, že 
v prostorách Velkého kongresového sálu je zakázána konzumace občerstvení! 
Během konání IX. celorepublikového kolokvia je možné využít služeb Bistra Národnío muzea, které se nachází 
přímo v přízemí Nové budovy Národního muzea. Zde je možné zakoupit si nápoje či malé občerstvení dle 
vlastního výběru a aktuální nabídky. Otevřeno od 9.30 do 19.00 hodin. 
Více na http://www.bistronarodnimuzeum.cz. 
 
Společenské setkání účastníků IX. celorepublikového kolokvia: 
Přátelské setkání účastníků kolokvia se uskuteční v Travertinovém sále Nové budovy Národního muzea  
v úterý 3. prosince 2019 od 20.00 hodin (foyer Velkého kongresového sálu). U prezence obdrží registrovaní 
účastníci kolokvia speciální pozvánku na toto setkání, kterou při svém příchodu musejí předložit 
organizátorům.  
 
Prohlídky pro účastníky IX. celorepublikového kolokvia: 
Po dobu konání kolokvia budou mít jeho účastníci možnost využít volných prohlídek aktuálních výstav  
v Nové a Historické budově Národního muzea. Pro umožnění návštěvy je nutné na pokladně předložit svoji 
jmenovku s logem konference. Nabídka se nevztahuje na vstup do kupole Historické budovy Národního 
muzea a na výstavu „Tutanchamon RealExperience”. Více na http://www.nm.cz. 
 
Ubytování: 
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. 
 
Kontakt na organizátory IX. celorepublikového kolokvia:  
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG) 
Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 
Tel.: +420 224 210 037–39  
Mobil: +420 736 438 611 
E-mail: amg@cz-museums.cz 
 
Všechny potřebné informace, organizační pokyny, program IX. celorepublikového kolokvia a další 
materiály budou k dispozici na webových stránkách AMG na adrese http://www.cz-museums.cz.  
 
Pokud budete mít jakékoli další dotazy ve věci organizačního zajištění kolokvia, kontaktujte nás!  
 
 
Veškeré změny směřujte od 2. prosince 2019 již POUZE a JEN na mobilní 
číslo AMG: +420 736 438 611! 
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