
 1 

1 0 .  c e l o r e p u b l i k o v é  k o l o k v i u m  n a  a k t u á l n í  t é m a  č e s k é h o  m u z e j n i c t v í  
 

Muzea po pandemii  
 

Univerzitní kino Scala / Moravské náměstí 3 / Brno 
 

9. – 10. 11. 2022 
 

2. cirkulář přihlášek 
 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 

 stalo se již tradicí, že Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., připravuje na podzimní dny tematicky 
ucelenou konferenci. Ve dnech 9. – 10. 11. 2022 se v prostorách Univerzitního kina Scala v Brně, ve spolupráci 
s Komisí muzejních historiků AMG, Komisí pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG a Moravským 
zemským muzeem, uskuteční v pořadí 10. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví, 
tentokráte s názvem „Muzea po pandemii”. Konference se koná s finanční podporou Ministerstva kultury. 
 

Muzejní instituce si podobně jako celá společnost procházejí v posledních dvou letech nelehkým obdobím  
a musejí reagovat na řadu nových podnětů. Na mnohé z nich se podařilo nalézt řešení, další na naši odezvu teprve 
čekají. Změn doznal veřejný i soukromý sektor. Opomenout nelze ani rovinu ekonomických a politických implikací. Jak 
silný byl otřes, který zasáhl česká muzea? Jak se s ním vyrovnávají? Jaké jsou úkoly pro nejbližší období? Jak se proměnil 
vztah k návštěvníkům? Upravil se obsah sbírkotvorné činnosti? Jak ovlivňují měnící se podmínky nás muzejníky?  
 

V ONLINE PŘIHLÁŠCE můžete uvést konkrétní otázky nebo tematické okruhy, které jsou pro Vás 
aktuální, o nichž byste chtěli diskutovat nebo cítíte potřebu o nich načerpat chybějící informace. Průběh konference bude 
podobný jako v předchozích ročnících – program je rozdělen do jednotlivých tematických bloků s panelovou diskuzí. 
Podrobné informace s organizačními pokyny budou k dispozici po uzávěrce 2. cirkuláře. 
 

K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 20 minut. Přednášející žádáme 
o dodání názvu přednášky, stručných tezí příspěvku a krátkého profesního životopisu nejpozději do 30. 9. 2022. 
Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout příspěvek, který nesouvisí s tématem kolokvia, či zkrátit časový prostor k jeho 
přednesení. 

 

Předběžný časový plán kolokvia: 

9. 11. 2022, Kinosál 
 

9.00–10.30 Registrace účastníků (foyer Univerzitního kina Scala) 
 

10.30–11.00 Slavnostní zahájení 10. celorepublikového kolokvia na aktuální téma českého muzejnictví 
 

11.00–12.00 1. blok přednášek: Reflexe ztrát a nálezů 

 Jak se v posledních letech, nejen v návaznosti na probíhající pandemii koronaviru, proměnila naše 
muzea? Jaké trendy lze přitom vysledovat? Jak reaguje české muzejnictví na aktuální problémy?  
A do jaké míry je v kontaktu se zahraničním vývojem?  

 

12.00–13.00 Přestávka na oběd 
 

13.00–15.00 2. blok přednášek: Plány a vize do budoucna 

 Jak mohou muzea reagovat na krize a napomáhat k jejich překonávání? Jakým způsobem přispívají 
k utváření udržitelných modelů fungování společnosti? Jaké jsou vize oboru a jak se odrážejí v jeho 
strategických dokumentech? 

 

15.00–15.30 Přestávka na malé občerstvení 
 

15.30–17.00 3. blok přednášek: Nové technologie a virtuální prostor 

 Jaké jsou přínosy nových technologií a jak se uplatňují v činnosti českých muzeí? Jaké jsou 
možnosti pro prezentaci sbírek a edukaci témat? Jak zacházet s virtuální realitou? Jaké inspirace 
můžeme čerpat ze zahraničí či z domácích příkladů dobré praxe? 

 

17.00 Závěr 1. dne jednání, ubytování účastníků 
 

18.00–19.30 Volné prohlídky expozic a právě probíhajících výstav Moravského zemského muzea 
 

19.30–22.00 Společenské setkání účastníků kolokvia v Moravském zemském muzeu (Dietrichsteinský palác) 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqhQgRMCpAOhSfr8U9S_1hwOY-PDpot_XY_iv_pWhgx5sEWw/viewform
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10. 11. 2022, Kinosál 
 

9.00–10.30  4. blok přednášek: Proměny (očekávání a potřeb) návštěvníků 

 Jak se, nejen v souvislosti s pandemií, proměnilo muzejní publikum, jeho potřeby a očekávání? Jaký 
vývoj můžeme očekávat v budoucnu? Co o návštěvnících muzeí víme a jak je zkoumáme? 
Reagujeme dostatečně na probíhající změny?  

 

10.30–11.00 Přestávka na malé občerstvení 
 

11.00–13.00  5. blok přednášek: Dokumentace a prezentace pandemie 

 Proč dokumentovat pandemii v muzeích? Jakých témat se přitom dotýkat? Máme nějaké inspirace 
z minulosti? Jsme připraveni na dokumentaci příštích krizí? Jaké jsou aktuální strategie a podoby 
dokumentace současnosti v českých muzeích?  

 

13.00 Závěrečná diskuze a slavnostní zakončení kolokvia 
 

Registrační poplatky budou v hotovosti vybírány u prezence. Poplatek zahrnuje registraci jednoho 
účastníka, náklady na organizační zajištění kolokvia, materiály pro účastníky a občerstvení během jednání. Cestovné, 
stravné a ubytování si účastníci kolokvia hradí sami. Námi vyžádaní lektoři registrační poplatek nehradí. 

 
 

Přihlášky poslané: Základní výše: Pro členy AMG: 

1. cirkulář (do 15. 9. 2022) 600 Kč 500 Kč 

2. cirkulář (do 15. 10. 2022) 700 Kč 600 Kč 

3. cirkulář (po 15. 10. 2022) 800 Kč 700 Kč 

studenti prezenčního studia  
na vysokých a vyšších odborných školách 

300 Kč 
jednotná  

pro všechny cirkuláře 

 
Kolokvium bude probíhat ve dnech 9. – 10. 11. 2022 v prostorách Univerzitního kina Scala v Brně 

(Moravské náměstí 3). Společenské setkání účastníků se uskuteční 9. 11. 2022 v Moravském zemském muzeu 
(Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8). Během konání kolokvia lze využít prostory Café Baru Scala (přízemí budovy 
Univerzitního kina Scala), kde je možné si mimo přestávku na občerstvení v rámci programu zakoupit nápoje dle 
vlastního výběru. 

 
Ubytování je pro účastníky kolokvia zajištěno za zvýhodněnou cenu v Hotelu Continental (Kounicova 

680/6, 602 00 Brno, http://www.continentalbrno.cz). Pro rezervaci je nutné uvést heslo AMG. Kontakt: Jana Viktorová, 

tel: +40 541 519 516, +420 541 519 609, e-mail: viktorova@continentalbrno.cz, info@continentalbrno.cz. Nabídka je 
1.690 Kč osoba/noc na jednolůžkovém pokoji se snídaní typu STANDARD; cena za dvoulůžkový pokoj typu STANDARD 
činí 2.490 Kč za noc (1.245 Kč osoba/noc na dvoulůžkovém pokoji se snídaní); 2.390 Kč osoba/noc na jednolůžkovém 
pokoji se snídaní typu SUPERIOR; cena za dvoulůžkový pokoj typu SUPERIOR činí 2.790 Kč za noc (1.395 Kč 
osoba/noc na dvoulůžkovém pokoji se snídaní). Cena za pokoj nezahrnuje poplatek z pobytu ve výši 21 Kč osoba/noc. 
Parkování činí 250 Kč auto/noc. Nabídka ubytování pro účastníky kolokvia je platná do 28. 10. 2022 nebo  
do vyprodání kapacit. Po tomto datu budou rezervace řešeny individuálně a za standardní ceny. 

 
Přihlášeným účastníkům zašleme na přelomu října a listopadu podrobný program s organizačními 

pokyny. Veškeré informace a materiály budou průběžně zveřejňovány na http://www.cz-museums.cz.  
 
ONLINE PŘIHLÁŠKU ÚČASTNÍKA KOLOKVIA vyplňte pro každou osobu z Vaší instituce zvlášť. 

 
 

Těšíme se na setkání s Vámi! 
 
 

Mgr. Irena Chovančíková, předsedkyně AMG 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqhQgRMCpAOhSfr8U9S_1hwOY-PDpot_XY_iv_pWhgx5sEWw/viewform

