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Muzea v křivce
JulIA PAgel
sekretAriát neMo

Pozoruhodnou iniciatívou, s kto-
rou po uvoľnení prísnych hygienic-
kých opatrení prišlo Stredoslovenské 
múzeum v Banskej Bystrici, bola zve-
rejnenie výzvy s názvom Mapovanie 
života v meste pod Urpínom počas 
pandémie. Dňa 3. júna 2020 vyzvalo 
obyvateľov mesta, aby pomohli zmapo-
vať odraz koronavírusu v živote obce. 
Svoj záujem zamerali na dva okru-
hy, na písomné či obrazové zachyte-
nie spomienok a prežívania opatrení 
a zmien, ktoré pandémia priniesla. 
Výsledky zatiaľ neboli zverejnené, je 
to však v kontexte slovenských múzeí 
ojedinelý počin zameraný na bezprost-
redné zaznamenanie svedectiev o tom-
to krízovom období.

Obdobne aktívne k dokumentácii 
pristúpilo i Slovenské centrum diza-
jnu v Bratislave, ktoré od 1. júla do 
2. septembra 2020 vo svojej Galérii 
Satelit sprístupnilo výstavu „Design 
is now. Ľudia sa stali návrhármi. Di-
zajnéri zostali ľuďmi“. Tento na Slo-
vensku bezprecedentný výstavný počin 
bol priamou reakciou na pandémiu 
koronavírusu a jeho aktuálnosť iba do-
kazuje, že šťastena praje pripraveným. 

Najzávažnejším poznatkom, ktorý 
možno v tejto chvíli vyvodiť, je fakt, 
že okamžité uzatvorenie múzeí, ktoré 
spôsobilo pokles návštevnosti, preve-
rilo pripravenosť inštitúcií i mana-
žérske schopnosti ich štatutárnych 
zástupcov. V každom prípade je 
súčasný stav podnetom na analýzy: 
zhodnotenie našej schopnosti dostáť 
nárokom 21. storočia na prezentáciu 
digitálneho obsahu, analýzu návštev-
nosti múzeí a ich segmentov, analýzu 
marketingovej stratégie i analýzu na-
šej schopnosti operatívne reagovať na 
nečakané zbierkotvorné výzvy. Pandé-
mia bude čoskoro hodnotená ako vý-
znamná epidémia, ktorú bude možné 
prirovnať k epidémiám moru, cholery 
či španielskej chrípky. Ako sme doká-
zali priebeh koronavírusu muzealizo-
vať a pretaviť do zbierkových fondov 
múzeí? Všimli sme si vôbec, že sa od 
nás ako od múzejníkov očakáva?

Nacházíme se uprostřed světové 
pandemie. I přesto, že první 

hrozba je za námi a evropské země 
spolu s muzei se začínají opět pomalu 
otevírat okolnímu světu, neznamená 
to, že je riziko nákazy koronavirem 
méně přítomné.

Musíme se vypořádat se situací, že 
nejen muzejní instituce budou fungo-
vat za odlišných podmínek, možná po 
delší dobu. Až se vrátíme do „normá-
lu“, praxe může vypadat výrazně odliš-
něji než ta předtím. Standardem bude 
třeba méně návštěvníků, neuvěřitel-
né množství bezpečnostních pravidel 
a omezení, využívání nových způsobů 
pro zapojení veřejnosti i jiná hodnoce-
ní našeho úspěchu. To, co plánujeme 
dnes nebo i v blízké budoucnosti, je 
a bude zásadní pro naše úvahy nad 
změnou vnímání muzeí v očích ve-
řejnosti.

Za účelem analýzy vlivu, který 
měla koronavirová krize na muzej-
ní organizace v Evropě, realizovalo 
NEMO v období od poloviny břez-
na do 30. dubna 2020 průzkum mezi 
téměř 1 000 institucemi ze 48 zemí, 
vč. všech 27 členských států EU. Vý-
sledky šetření neposkytují pouze data 
o ekonomickém dopadu a vzniklých 
ztrátách, s nimiž se budou muset 
muzea vypořádat, ale také informace 
o nových digitálních či technických 
nástrojích, jež musely instituce použít 
k tomu, aby přilákaly nové publikum 
a zvýšily tak svoji viditelnost v kyber-
prostoru.

Ztráty
Uzavření pro veřejnost znamenalo 
drastické ztráty v příjmech mnoha 
muzeí. Zatímco některé instituce 
pocítily minimální dopad, zejména 
ty větší nebo ty, které se nacházejí 

v turistických oblastech, hlásily 75 až 
80 % propad výdělku (s týdenní ztrá-
tou až stovek tisíc eur). Muzea bu-
dou trpět poklesem příjmů v důsledku 
změn v chování návštěvníků i po skon-
čení bezprostředního ohrožení, také 
kvůli značnému útlumu celosvětové-
ho turismu a novým bezpečnostním 
opatřením představujícím výrazný 
nárůst výdajů. Dobrou zprávou je, že 
organizace zatím nemusejí propouš-
tět své zaměstnance. Více než 60 % 
z nich však změnilo pracovní náplň 
muzejníků tak, aby lépe vyhovovala 
novým potřebám. Nicméně výrazný 
počet muzeí pozastavil kontrakty s ne-
závislými odborníky (např. kurátory) 
a většina také zcela utlumila různé 
dobrovolnické programy.

reakce muzeí
Muzea na nastalou situaci zareago-
vala rychle a aktivně. Svoji pozornost 
zaměřila na řešení konkrétních po-
třeb svých komunit (darování roušek 
či rukavic zdravotníkům), začala sbí-
rat předměty a příběhy jako doklady 
současné doby, zvýšila svoji nabídku 
služeb ve virtuálním prostoru, aby tak 
mj. poskytla útěchu lidem zůstávají-
cím doma.

nárůst online aktivit
Více než 60 % muzeí výrazně navýšilo 
počet svých online prezentací a začalo 
využívat další digitální nástroje. Nový 
či doplňkový servis většinou zajišťo-
vali stávající zaměstnanci, jimž byla 
změněna pracovní náplň právě k po-
skytování virtuálních služeb. Pouze 
13 % institucí mělo k dispozici volné 
finanční prostředky pro přijetí dal-
ších pracovníků v této oblasti. Mu-
zea, která byla schopna přerozdělit 
své zdroje (personální, rozpočtové), 
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zaznamenala dle očekávání větší počet 
online návštěvníků (nárůst této ná-
vštěvnosti u 41 % muzeí byl zazname-
nán v rozmezí 10–150 %). Vzhledem 
ke zjištění, že pouze 42 % Evropanů 
navštíví muzea (fyzicky) alespoň jed-
nou za rok, zatímco přes 82 % z nich 
je denně online (z toho 75 % na sociál-
ních sítích), se ve virtuálním prostředí 
nabízí mnoho příležitostí vytvořit si 
prostřednictvím atraktivní nabídky 
nové muzejní přátele.

Které muzejní online služby byly 
nejpopulárnější? Vedle různých sociál-
ních kanálů to byly zejména edukační 
materiály, videa či filmy. Muzea potře-
bovala k jejich zajištění a vytvoření 
dodatečné zdroje, znalosti i doved-
nosti. Zpřístupnění sbírek v digitál-
ní podobě znamená vytvoření nových 
významů a kontextů, a také změnu 
vnímání jejich hodnoty. Bylo zajímavé, 
že iniciativy, jako #museumfromho-
me a #bartartquarantine, byly mezi 
veřejností nejúspěšnější. V poslední 
době jsme v rámci NEMO hodně de-
batovali o sdílení kompetencí a spo-
luvytváření muzejní práce, abychom 
se více otevřeli společnosti a zapojili 
ji do naší činnosti. Totéž se děje i na 
digitální úrovni: Úspěšným přístupem 
v koronavirové době se ukázalo být po-
nechání pravomoci návštěvníkům, aby 
měli možnost zabývat se sbírkami mu-
zeí a galerií svým vlastním způsobem.

doporučení
Na základě uskutečněného průzkumu, 
nejen v návaznosti na to, co muzejní 
sektor bezprostředně potřebuje, ale 
i s ohledem na jeho středně či dlou-
hodobou perspektivu, vypracovalo 
NEMO doporučení, která se zabý-
vají třemi oblastmi: 1. Ekonomická 
podpora provozu muzeí (dnes i v bu-
doucnu); 2. Investice do digitaliza-
ce kulturního dědictví; 3. Zvyšování 
odolnosti muzeí v dobách krize. Do-
poručení jsou určená orgánům státní 
správy na všech úrovních (obecním, 
regionálním, národním), ale také sou-
kromým investorům i muzejníkům. 

Vytvoření nového prostoru a lepších 
podmínek, ve kterých mohou muzej-
ní instituce rozvinout svůj potenciál, 
je jen jednou stranou mince. Odhod-
lání se k možné transformaci musí 
přijít od muzeí samotných. Znamená 
to jejich aktivní přístup, různorodý 
kolektiv zaměstnanců či přístupnější 
komunikaci s širokou veřejností.

Nyní, když se muzea a galerie po 
celé Evropě znovu otevírají veřejnosti, 
si musíme připustit, že návrat k jejich 
normálnímu (původnímu) fungování 
nebude úplně snadný. Z krize bychom 
se měli poučit a vytěžit z ní co možná 
nejvíce. Muzea v posledních měsících 
prokázala, že dokážou efektivně za-
reagovat a také se velmi rychle při-
způsobit. 

Studie ukazují, že nejdůležitěj-
ším aspektem pro návštěvníky je 
jejich bezpečnost (zajímá je také 
dostatečná ochrana personálu). Oče-
kávají, že instituce provedou potřeb-
ná opatření, a zároveň si uvědomují, 
že pohyb v muzejních prostorách již 
nebude stejný jako dříve. Muzea by 
se neměla obávat, že nebudou moci 
poskytnout některý ze svých původ-
ních programů, nebo že budou mít 
po svém znovuotevření méně návštěv-
níků. Nejdůležitější je, aby byly mu-
zejní instituce vnímány jako bezpeč-
ná místa, respektující mimořádnou 

situaci. Lze vytvořit speciální letáky 
s informacemi o přijatých opatřeních, 
všechny materiály zveřejnit online, 
poskytnout roušky a dezinfekci atd. 
Muzea se mohou dotázat, jak se lidem 
návštěva líbila, co by bylo možné zlep-
šit nebo udělat jinak, zda chybí nějaká 
služby apod.

Veškeré digitální aktivity si zcela 
jistě zachovají svůj zásadní význam 
i po krizi. Masivní návštěvnost výstav-
ních „trháků” nebo dlouhé fronty před 
Monou Lisou se dá předpokládat, že 
asi v takové míře jako předtím ještě 
dlouho reálné nebudou. Předpověď 
snižujícího se celosvětového turismu 
o 50 % v kombinaci s bezpečnostními 
pravidly znamená nasměrovat naši po-
zornost od kvantity ke kvalitě. Součas-
ná realita povede muzejní organizace 
k tomu, aby nalézaly nová měřítka pro 
hodnocení své úspěšnosti (ke zohled-
nění kvalitativních faktorů, odrážející 
více jejich společenský a vzdělávací 
potenciál).

Průzkum a doporučení NEMO 
věnované covid-19 jsou k nalezení na 
http://www.ne-mo.org. Mapa evrop-
ských muzeí s daty jejich znovuotevře-
ní na http://www.google.com/maps. 
Přeloženo z anglického originálu, ver-
ze v původním znění, vč. všech podob-
ných grafů je k dispozici na http://
cz-museums.cz.


