Muzeum roku 2018
IV. ročník

T isko vá zp ráv a

Soutěž pro návštěvníky muzeí a galerií a pro muzejní instituce
Vyhlášení Muzea roku 2018 proběhlo ve čtvrtek 16. května 2019
ve Smetanově síni Obecního domu v Praze
v rámci slavnostního předávání Cen Gloria musaealis za rok 2018
Od roku 2015 mohou muzejní instituce získat ocenění od svých návštěvníků, kteří se do hodnocení muzeí a galerií
v České republice zapojují prostřednictvím soutěže Muzeum roku.
Čtvrtý ročník návštěvnické soutěže probíhal od 1. dubna 2018 do 31. března 2019 na portále do-muzea.cz, jehož
provozovatelem je Národní muzeum a který vznikl ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR, z. s. Soutěž Muzeum roku je
součástí mediální kampaně Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, jež je významným odborným oceněním muzejní práce.
Výsledky IV. ročníku soutěže Muzeum roku byly vyhlášeny v rámci slavnostního předávání Cen Gloria musaealis za rok
2018 ve čtvrtek 16. května 2019 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Ocenění si z rukou vyhlašovatelů přišli převzít zástupci Regionálního muzea Mělník, které se umístnilo na I. místě
s nejlepším hodnocením na portálu do-muzea.cz. Tato instituce se stala držitelem titulu Muzeum roku 2018.
Z návštěvníků hlasujících na portálu si zajímavé ceny odnesli tři vylosovaní výherci, kteří se aktivně zapojili do
hodnocení: expozic a výstav muzeí a galerií, a také úrovně jejich nabízených a poskytovaných služeb. Tito hodnotitelé získali
publikace umístěné na prvních třech místech v kategorii Muzejní publikace roku 2018 a Asociace muzeí a galerií České republiky,
z. s., jim zároveň propůjčila na jeden rok průkaz svého člena, který opravňuje k návštěvě všech jejích 304 členských institucí.

TOP 5 institucí ve IV. ročníku soutěže Muzeum roku 2018:
Cena Muzeum roku 2018 – I. místo – Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace – Hlavní budova muzea
II. místo – Městské muzeum Žamberk
III. místo – Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, příspěvková organizace – Dům Mince
IV. místo – Národní zemědělské muzeum, s. p. o. – Hlavní budova muzea
V. místo – Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace – Vodní tvrz Jeseník; Regionální muzeum Mělník, příspěvková
organizace – Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka; Západočeské muzeum v Plzni – Hlavní budova muzea

Sekretariát Národní soutěže muzeí Gloria musaealis:
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG
Mgr. Monika Benčová, tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
tel.: +420 224 210 037–9, +420 736 438 611
e-mail: amg@cz-museums.cz; gloria@cz-museums.cz
http://www.cz-museums.cz

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