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200 let českého MuzejnIctVí
tMB slaví 60 let          č. 1 s. 15
30 let romského muzea          č. 2 s. 19
Židovské muzeum v praze slaví 115 let       č. 5 s. 14
Muzeum v Rýmařově slaví 120 let        č. 4 s. 20
150 let vysokomýtského muzea        č. 6 s. 12
lomnické muzeum oslavilo 130 let existence       č. 6 s. 13

nekRoloG
Vladimír suchánek         č. 1 s. 26
jak šel čas s Vladimírem suchánkem        č. 2 s. 25
zemřel evžen neustupný         č. 2 s. 26
odešla Aranka součková-daňková        č. 2 s. 27
Byl to její osud          č. 2 s. 27
Rndr. pavel řepa          č. 3 s. 21
Vzpomínka na eduarda Šimka         č. 4 s. 27

otázky pRo noVé ředItele
Mgr. jiří orna / západočeské muzeum v plzni       č. 5 s. 18
Ing. Vlastislav janík / oblastní muzeum praha-východ 
v Brandýse nad labem         č. 5 s. 19

peRsonálIe
Výročí zuzany strnadové         č. 1 s. 25
Vítězslav kuželka slaví sedmdesátiny       č. 3 s. 20
František Frýda slaví 75 let        č. 5 s. 26
phdr. jarmila okrouhlíková        č. 5 s. 26
několik otázek pro evu dittertovou        č. 5 s. 27

pozVánkA nA VýstAVu
Úspěšné hledání identity         č. 3 s. 26
díkuVzdání aneb o kravách a lidech        č. 4 s. 28

pRáVní poRAdnA AMG
odpovědnost ředitele příspěvkové organizace      č. 1 s. 18
sebezaměstnávání ředitelů příspěvkových 
organizací           č. 3 s. 17
právní úskalí práce z domova        č. 4 s. 22
příspěvková organizace jako pachatel 
trestného činu          č. 5 s. 15
„nepřičtení“ trestní odpovědnosti 
právnické osobě           č. 6 s. 15

příBěh Muzejního předMětu
povidla versus syrečky         č. 3 s. 13
návrat původního mobiliáře do králík       č. 4 s. 21
slavnosti vlídnosti a lásky         č. 5 s. 13

puBlIkAce
helfenburk v pověstech         č. 1 s. 28
názvosloví etnografických sbírek I a II       č. 1 s. 29
textilní muzea a sbírky textilu v sasku        č. 3 s. 28

prostor, film a muzeum          č. 3 s. 29
jak vystavujeme soudobé dějiny          č. 4 s. 29
ptáci tachova           č. 6 s. 26
řezbáři v kameni           č. 6 s. 26
hanácký lidový kroj           č. 6 s. 27

Recenze
do Brna široká cesta         č. 2 s. 18
Výstava pro zasvěcené         č. 3 s. 16
jak vystavujeme soudobé dějiny        č. 6 s. 14

RozhoVoR
Rozhovor s prezidentem IcoM        č. 2 s. 15
Rozhovor s Miroslavem Roubíčkem        č. 3 s. 14

zápIs ze zAsedání senátu AMG
Ve dnech 12.–26. března 2021         č. 2 s. 20
Ve dnech 11.–25. června 2021        č. 4 s. 24
dne 23. září 2021 v upM         č. 5 s. 20

zpRáVy
Bez dotyku          č. 1 s. 20
225 let definování muzea         č. 1 s. 21
Území, období, předměty aneb Ví se 
o vaší práci?          č. 1 s. 22
edukace v loutkářství         č. 1 s. 23
evropské dny archeologie         č. 1 s. 24
první výsledky dotazníku k definici muzea       č. 2 s. 28
k nové definici muzea         č. 2 s. 29
unikátní sbírka lisovaného skla        č. 2 s. 30
setkávat se online má smysl        č. 3 s. 22
otevřeli jsme online dveře         č. 3 s. 22
tradice netradičně         č. 3 s. 23
Aktivity během lockdownu         č. 3 s. 23
Mezi Francií a Vysočinou         č. 3 s. 24
centrum dialogu          č. 5 s. 28
začátky Věstníku AMG         č. 5 s. 29
Muzea mají sílu měnit svět         č. 5 s. 30
hřbitov na ulici          č. 6 s. 22
nové formáty muzejní edukace          č. 6 s. 23
nebeské výročí mezinárodní rady muzeí       č. 6 s. 23

z čInnostI AMG
onlině seminář regionálních historků       č. 1 s. 27
Botanická komise AMG v době covidové       č. 1 s. 27
noční sčítání plchů         č. 2 s. 31
Muzeum škole / Škola muzeu pokračuje online    č. 3 s. 25
Botanické dni 2021         č. 4 s. 29
podoby dokumentace soudobých dějin       č. 5 s. 31
setkání moravských a slezských historiků       č. 6 s. 17
Muzeum škole / Škola muzeu        č. 6 s. 18
setkání muzejních knihovníků v táboře       č. 6 s. 18
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Aktuální trendy v muzejní edukaci         č. 6 s. 19
podzimní seminář v kroměříži        č. 6 s. 20
Výroční online zasedání neMo        č. 6 s. 21

z konFeRencí
digitální summit o budoucnosti muzeí       č. 3 s. 27
Virtuální komunikace (nejen) v době 
koronavirové          č. 6 s. 24
Muzeum a etika II.          č. 6 s. 24

z Muzejních cest
národní technická památka 
pro (ne)technicky          č. 6 s. 28

téMA / doBRoVolnícI V Muzeu
dobrovolnictví v kultuře: historie a současnost    č. 1   s. 4
dobrovolnický program v národním muzeu       č. 1   s. 5
dobrovolníci na helfštýně         č. 1   s. 7
Muzeum založené na práci dobrovolníků       č. 1   s. 9
dobrovolnictví v malém muzeu         č. 1 s. 10
Být součástí celku         č. 1 s. 11
dobrovolníci v Ústí nad labem         č. 1 s. 12
dobrovolnictví v období koronaviru          č. 1 s. 14

téMA / oceňoVání dARů
je třeba oceňovat dary do sbírek?        č. 2   s. 4
dar či „danajský dar“?         č. 2   s. 5
dary a sbírky          č. 2   s. 6
oceňování darů v muzeu         č. 2   s. 7
ocenění archeologických nálezů        č. 2   s. 8
přijímání a oceňování darů         č. 2 s. 12
k problematice určení hodnoty díla        č. 2 s. 11
oceňování nejen darů         č. 2 s. 12
Účtování o sbírkách         č. 2 s. 13

téMA / pRezentAce dějIn V MAlých Muzeích
historické expozice v regionech        č. 3   s. 4
Muzeum 21. století: otázky a odpovědi       č. 3   s. 5
Únik z totality          č. 3   s. 6
Regionální muzea a dekolonizace        č. 3   s. 8
odvrácená strana Muzea všemi smysly       č. 3   s. 9
Muzeum hrotovicka         č. 3 s. 10
prezentace dějin družstevnictví        č. 3 s. 12

téMA / GloRIA MusAeAlIs 2020
Všichni jsou vítězové         č. 4   s. 4
Výsledky XIX. ročníku národní soutěže muzeí
Gloria musaealis          č. 4   s. 5
pořadí prvních deseti míst         č. 4 s. 16
dřep a předklon aneb jak číst popisky
na výstavách          č. 4 s. 17
posílení čestného výboru soutěže        č. 4 s. 18

téMA / kultuRní dědIctVí V kRIzoVých sItuAcích
přínos Modrého štítu z pohledu Mk čR       č. 5   s. 4
Modrý štít má narozeniny         č. 5   s. 5
ochrana kulturních statků a činnost 
Modrého štítu          č. 5   s. 6
systémy technické ochrany        č. 5   s. 7
ochrana knihovních fondů (nejen) při živelních 
pohromách          č. 5   s. 9
Filmové dědictví a jeho muzealizace        č. 5 s. 10
Úloha českých expertů v Iráku        č. 5 s. 11

téMA / 13. sněM AMG
sešli jsme se v Brně         č. 6   s. 4
usnesení 13. sněmu Asociace muzeí 
a galerií čR, z. s.          č. 6   s. 6
strategické cíle AMG pro období 2022–2024    č. 6   s. 7
otázky pro členy nové exekutivy AMG       č. 6   s. 8
Vánoce           č. 6 s. 11
 

Hezké 
vánoce 
a šťastný 
nový rok

přeje aMG

PF 2022


