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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 
 
 

Časový plán a program  IX. celorepublikového kolokvia: 
 

3. prosince 2019 / První jednací den kolokvia 
  
9.00–10.00 Registrace účastníků kolokvia (foyer Velkého kongresového sálu) 
  
10.00–10.30 Slavnostní zahájení IX. celorepublikového kolokvia  
  
10.30–12.30 I. blok: Muzejnictví v českých zemích a na Slovensku na přelomu 19. a 20. století / 

Předpoklady vzniku Svazu československých muzeí 
 Moderátor: Pavol Tišliar / Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Katedra etnológie 

a muzeológie / Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – Ústav archeologie a muzeologie 
  
10.30–10.50 Cesta českých muzejních institucí ke vzniku Svazu čs. muzeí (1890–1919) 
 František Šebek / Filozofická fakulta Univerzity Pardubice – Ústav historických věd / Filozofická 

fakulta Masarykovy univerzity – Ústav archeologie a muzeologie 
  
10.50–11.10 Muzejní sjezdy v Hlinsku, v Kutné Hoře a v Praze: První pokusy o organizaci českého 

muzejnictví 
 Pavel Holman / Technické muzeum v Brně 
  
11.10–11.30 Německá profesní sdružení a jejich význam pro vývoj a formování muzejního fenoménu 

v českých zemích 
 Otakar Kirsch / Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – Ústav archeologie a muzeologie 
  
11.30–11.50 Německé muzejnictví na Šumavě mezi válkami 
 Ladislav Čepička / Muzejní spolek Vimperského panství 
  
11.50–12.10 Jan Koula a budování první historické a národopisné expozice Národního muzea 
 Lenka Merglová Pánková / Západočeské muzeum v Plzni 
  
12.10–12.30 Diskuse k I. jednacímu bloku kolokvia 
  
12.30–13.30 přestávka na oběd 
  
13.30–15.30 II. blok: Snahy o rozvoj československého muzejnictví v letech 1918–1939 / Role Svazu 

československých muzeí 
 Moderátor: František Šebek / Filozofická fakulta Univerzity Pardubice – Ústav historických věd / 

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – Ústav archeologie a muzeologie 
  
13.30–13.50 Muzea v Československu (1918–1938): Teorie – kritika – polemika 
 Pavel Šopák / Slezské zemské muzeum / Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně – 

Ústav teorie architektury 
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13.50–14.10 Slovenské múzejníctvo ako súčasť kultúrnej politiky prvej Československej republiky 
 Martina Orosová / Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
  
14.10–14.30 Snahy Svazu českých muzeí o legislativní podchycení oboru muzejnictví 
 Luděk Beneš / Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. 
  
14.30–14.50 Slovenské múzejníctvo v medzivojnovom období: Možnosti a východiská rozvoja 
 Pavol Tišliar / Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Katedra etnológie  

a muzeológie / Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – Ústav archeologie a muzeologie; Ľuboš 
Kačírek / Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Katedra etnológie a muzeológie 

  
14.50–15.10 Slovenské národné múzeum v medzivojnovom období: Snahy o poštátnenie, 

zabezpečenie financovania a profesionalizáciu 
 Mária Halmová / Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine 
  
15.10–15.30 Diskuse k II. jednacímu bloku kolokvia 
  
15.30–16.00 přestávka na kávu a občerstvení 
  
16.00–18.00 III. blok: Muzea a jejich proměny v letech 1939–1962 / Zánik Svazu československých 

muzeí 
 Moderátor: Pavel Šopák / Slezské zemské muzeum / Fakulta architektury Vysokého učení 

technického v Brně – Ústav teorie architektury 
  
16.00–16.20 Múzeá ako panoptikum alebo skôr výstavné skrine národa? Podoby expozičních 

priestorov vybraných slovenských múzeí v období 2. svetovej vojny 
 Miroslav Palárik / Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – Katedra histórie 
  
16.20–16.40 Poválečný vývoj Svazu čs. muzeí a jeho osobnosti v letech 1945–1960 
 Pavel Douša / Národní zemědělské muzeum – Muzeum českého venkova 
  
16.40–17.00 Vznik literárních múzeí na Slovensku v 50. rokov 20. storočia 
 Daniel Hupko / Múzeum mesta Bratislavy / Zväz múzeí na Slovensku 
  
17.00–17.20 Proměna opavského muzejnictví od 30. do 60. let 20. století 
 David Váhala / Slezské zemské muzeum  
  
17.20–17.40 Historie a perspektivy sportovního muzejnictví na příkladu sbírky dějin tělesné výchovy 

a sportu Národního muzea 
 Jan Lomíček / Národní muzeum 
  
17.40–18.00 Diskuse k III. jednacímu bloku kolokvia 
  
18.00 Závěr I. jednacího dne kolokvia 
  
20.00–23.00 Přátelské setkání účastníků kolokvia (Nová budova Národního muzea, Travertinový sál) 
  
  

4. prosince 2019 / Druhý jednací den kolokvia 
  
9.00–10.30 IV. blok: Aktuální úkoly oboru muzejnictví v České a Slovenské republice dnes / Odkaz 

Svazu československých muzeí 
 Moderátor: Daniel Hupko / Múzeum mesta Bratislavy / Zväz múzeí na Slovensku 
  
9.00–9.15 Muzeum v rekonstrukci: Česká historická muzea po roce 1989 
 Václav Sixta / Ústav pro studium totalitních režimů 
  
9.15–9.30 Profesionalizácia múzejníctva na Slovensku: 30 rokov vývoja a aktuálne trendy 
 Eva Ševčíková / Slovenské národné múzeum 
  
9.30–9.45 Příprava registru muzeí po roce 1990 
 Luděk Beneš / Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. 
  
9.45–10.00 Múzeá a ochrana kultúrneho dedičstva pri tvorbe legislativy: Hlavné ciele zákona  

o múzách a o galériách v 90. rokoch 20. storočia 
 Gabriela Podušelová / Slovenské národné múzeum 
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10.00–10.15 Proč je potřeba zákona o muzeích? 
 Zdeněk Kuchyňka / Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně / Asociace muzeí a galerií České 

republiky, z. s. 
  
10.15–10.30 Diskuse ke IV. jednacímu bloku kolokvia 
  
10.30–11.00 přestávka na kávu a občerstvení 
  
11.00–13.00 Diskuse na téma: Strategické cíle a vize českého a slovenského muzejnictví 
 Moderátor: Zdeněk Kuchyňka / Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně / Asociace muzeí a galerií 

České republiky, z. s. 
  
 Zástupci oboru muzejnictví České a Slovenské republiky 
  
 Závěrečné společné jednání účastníků kolokvia a panelová diskuse 
  
13.00 Slavnostní zakončení IX. celorepublikového kolokvia 
 


