Národní soutěž muzeí Gloria musaealis
20. ročník

Tisko vá zp ráv a

Ve čtvrtek 19. května 2022 od 14.00 hodin budou ve Smetanově síni Obecního domu v Praze
vyhlášeny Ceny Gloria musaealis za rok 2021
Do 20. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, který společně vyhlásily Ministerstvo kultury, Asociace muzeí
a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s., přihlásilo 52 muzeí a galerií celkem 79 projektů. Nejsilnější kategorií se
stala Muzejní výstava roku 2021 (33 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku 2021 (29 projektů) a Muzejní
počin roku 2021 (17 projektů). Podrobné informace, vč. doprovodné dokumentace, fotogalerií a videoprezentací lze nalézt na
http://www.gloriamusaealis.cz.
Soutěž má za cíl upozornit širokou veřejnost na špičkové výkony v oboru muzejnictví při tvorbě výstav a nových expozic,
prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit našeho kulturního a přírodního
dědictví. Nejvyšším oceněním v každé kategorii je Cena Gloria musaealis. Jeden z projektů obdrží Cenu Českého výboru ICOM
a jeden může získat Cenu čestného výboru soutěže, který přebírá svoji záštitu nad každým jejím ročníkem.
Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis za rok 2021 se uskuteční ve čtvrtek 19. května 2022 od 14.00 hodin
ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Akce se koná pod záštitou radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, výstavnictví
a cestovního ruchu Hany Třeštíkové. Partnerství ceremoniálu přijaly Obecní dům, a. s., Národní muzeum, AV MEDIA SYSTEMS,
a. s., a Three Brothers Production. Hlavním mediálním partnerem akce se již počtvrté stala Česká televize, mediálními partnery
jsou opět i Český rozhlas Dvojka a internetový portál a časopis PROPAMÁTKY. Stream a záznam vyhlášení bude zajišťovat
AV MEDIA EVENTS, a. s. Ve spolupráci s agenturou CzechTourism byla připravena prezentace všech oceněných projektů,
která je k dispozici na webových stránkách soutěže http://www.gloriamusaealis.cz a také na portálu Kudyznudy.cz v sekci
Kultura – Muzea a galerie.
Výsledky 20. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis budou prezentovány i na Národním zahájení Festivalu
muzejních nocí, jehož 18. ročník bude odstartován v pátek 20. května 2022 od 14.00 hodin v Českém Těšíně. Obě akce se
konají u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května).
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