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Univerzitní kino Scala / Moravské náměstí 3 / Brno 
 

t i s k o v á  z p r á v a  
 

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), je profesní organizací sdružující muzea, galerie a další instituce  
i jednotlivce působící v oboru muzejnictví. V roce 2020 oslavila 30 let své existence. V současné době má 310 řádných 
členů (institucí), 210 individuálních a 17 čestných členů. Mezi aktivity AMG patří např. Festival muzejních nocí, 
kampaň Muzea a 20. století a Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, hojně je využíván Adresář muzeí a galerií ČR 
na adrese http://www.cz-museums.cz. Zájem o webové prezentace AMG vzrostl ještě více v době pandemie, kdy 
upoutávalo hlavně Kalendárium akcí a výstav, v němž jsou od roku 2020 zveřejňovány také online projekty. Odborná 
veřejnost vyhledává zejména semináře a workshopy, celostátní či mezinárodní konference, anebo rozcestník v oblasti 
muzejní legislativy. Neméně důležité je i pořádání kursů Školy muzejní propedeutiky, oblibě se těší též Věstník AMG. 
 
Ve dnech 24.–25. 11. 2021 se v Univerzitním kině Scala v Brně uskuteční shromáždění členů Asociace muzeí a galerií 
České republiky, z. s. Cílem tohoto významného setkání je příprava koncepcí a strategií na léta 2022–2024, projednání 
změny Stanov AMG a seznámení s výsledky práce v období 2019–2021. Sněm AMG je prostorem k řešení aktuálních 
problémů i ke zhodnocení toho, co se v minulosti podařilo a kam je třeba zaměřit další úsilí. Úkolem je také zvolit nové 
vedení – Exekutivu AMG a Revizní komisi AMG. Exekutiva je výkonným orgánem AMG a je složena ze 7 osobností, jež 
řídí muzea a galerie různých velikostí. Revizní komise AMG představuje nezávislý kontrolní orgán a tvoří ji 3 členové, 
jejichž úkolem je dohlížet na činnost a hospodaření AMG. 
 
Partnery 13. Sněmu AMG se staly AV MEDIA SYSTEMS, a. s., TourStories a Testo, s. r. o.  
 
Slavnostní zahájení 13. Sněmu AMG proběhne ve středu 24. 11. 2021 od 10.00 hodin v hlavním Kinosále.  
 
 
Kontakt pro tiskové zpravodajství:  
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG 
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1  
Tel. AMG: +420 224 210 037, Mobil AMG: +420 736 438 611, E-mail AMG: amg@cz-museums.cz 
 
 


