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200 let ČesKého MuzejnictVí
30 let slepeckého muzea          č. 3 s. 21
Muzeum v Krnově slaví 140 let        č. 4 s. 17

neKroloG
ohlédnutí za phdr. janem Galuškou       č. 1 s. 24
Vzpomínka na phdr. Miloše zárybnického       č. 1 s. 25
hvězda jany dolanské v souhvězdí 
Gloria musaealis          č. 2 s. 25
Vzpomínka na „pana Muzeum“        č. 2 s. 26
pavel Šebesta          č. 2 s. 26
odešel Martin horák         č. 3 s. 27
Vzpomínka na Medu Mládkovou        č. 3 s. 27
Muzeolog Karel boženek         č. 4 s. 25

noVé expozice
příběh vynoření nového muzea 
s lidovými kroji          č. 3 s. 25
expozice v Králíkách         č. 4 s. 20

ohlédnutí zA Konferencí icoM
Muzea a jejich vedení         č. 6 s. 14

otázKy pro noVé ředitele
Mgr. Vojtěch poláček / památník Antonína dvořáka 
ve Vysoké u příbrami         č. 1 s. 20
MgA. františek zachoval / Galerie moderního umění 
v hradci Králové          č. 3 s. 24
Mgr. lenka Mazačová / České muzeum stříbra 
v Kutné hoře          č. 6 s. 16

personálie
zdeněk freisleben slaví         č. 2 s. 27
rozhovor s phdr. helgou turkovou        č. 2 s. 27
oslavenec jan dolák         č. 2 s. 29
Milena burdychová slaví jubileum        č. 3 s. 26
jubileum jany hutníkové         č. 6 s. 17
oslavenec jaroslav Martínek        č. 6 s. 17

pozVánKA nA VýstAVu
roztocká expozice Archevita: Stopami věků       č. 1 s. 28
poklady špilberské zbrojnice        č. 4 s. 29
cesta kolem světa za 80 dní        č. 5 s. 30
lví silou, vzletem sokolím         č. 6 s. 26

práVní porAdnA AMG
ochrana oznamovatelů         č. 1 s. 18
zastoupení na sněmu AMG        č. 2 s. 17
prevenční povinnost muzeí a galerií        č. 3 s. 23
pravní formy nestátních neziskových 
organizací          č. 4 s. 18
průkaz průvodce          č. 5 s. 20

příběh Muzejního předMětu
Šafránkova hořická kronika         č. 1 s. 16
napínavé petrkovské objevování        č. 1 s. 17
znovuobjevené skvosty         č. 2 s. 16
Miloslav holý a slatinský rok        č. 3 s. 22

noVé publiKAce
Malované závěsné portréty         č. 6 s. 29
Alois Kareš: Vystěhovalecký agent, vlastenec 
a mecenáš          č. 6 s. 29

rozhoVor
helena Koenigsmarková         č. 5 s. 19

z Muzejních cest
havlíček ožil, alespoň částečně        č. 1 s. 29
Příběh Těšínského Slezska v moderním plášti       č. 6 s. 19

zpráVy
25. výročí založení Modrého štítu        č. 1 s. 26
Muzea a sítě / bavorský les a Šumava       č. 1 s. 26
nový depozitář v Čáslavi         č. 1 s. 27
osobnosti světových muzeí v praze        č. 4 s. 27
co umí web umenia?         č. 4 s. 28
festival plnoletý          č. 5 s. 26
spolupráce knihoven v jihomoravském kraji       č. 5 s. 26
Škola muzejní propedeutiky dvacetiletá       č. 6 s. 27
setkání v saské Kamenici         č. 6 s. 27

z Činnosti AMG
říjnový seminář muzejních botaniků       č. 1 s. 21
seminář zoologů v hostýnských vrších       č. 1 s. 21
z konference konzervátorů-restaurátorů 
v Klatovech          č. 1 s. 22
seminář muzejních archeologů        č. 1 s. 23
Únorové jednání v plzni         č. 2 s. 29
setkání na Vysočině         č. 2 s. 29
jednání ve františkových lázních        č. 2 s. 30
Muzeologové zasedali v brně        č. 2 s. 30
Muzeum škole / Škola muzeu ix        č. 3 s. 29
z jednání Moravskoslezské krajské sekce AMG    č. 3 s. 29
rozhodování per rollam u středočechů       č. 3 s. 29
Královéhradecká krajská sekce AMG volila 
elektronicky          č. 3 s. 30
liberecký kraj se sešel v jablonci        č. 3 s. 30
setkání členů AMG v praze        č. 3 s. 30
Volby v olomouckém kraji         č. 3 s. 30
seminář muzejních archeologů v opavě       č. 4 s. 26
jednání zlínské krajské sekce AMG         č. 4 s. 26
společné setkání v Ústí nad orlicí        č. 4 s. 26
etnografové jednali v hodoníně        č. 5 s. 27
Výslunné svahy u podmokel a déšť na sušicku       č. 5 s. 28



Věstník AMG 6 /2022 33 

rejstříK ČlánKů / VěstníK AMG / roČníK 2022

tvorba a hodnocení výstav a expozic       č. 5 s. 29
proměny profese muzejního pedagoga       č. 6 s. 20
Muzeum škole / Škola muzeu x        č. 6 s. 20
Konference konzervátorů-restaurátorů v třebíči   č. 6 s. 21
liberec přivítal knihovníky muzeí a galerií       č. 6 s. 21
seminář geologů           č. 6 s. 23
Muzejní historici jednali ve Valašském Meziříčí     č. 6 s. 23
ochrana archeologického dědictví        č. 6 s. 24

téMA / MuzeA A hledAČi KoVů
problém nelegálních aktivit detektorářů       č. 1   s. 4
detektory kovů: zákony a praxe v evropských 
zemích           č. 1   s. 6
provádění archeologických výzkumů z pohledu 
správního práva          č. 1   s. 7
portál amaterských spolupracovníků a evidence 
samostatných nálezů         č. 1   s. 8
Úmluva o ochraně archeologického dědictví 
evropy           č. 1 s. 10
Amatérští hledači a dějiny vojenství        č. 1 s. 11
stanovisko Archeologické komise AMG       č. 1 s. 12
poznání regionů ve světle detektorových nálezů    č. 1 s. 13
detektory kovů v archeologické praxi       č. 1 s. 14

téMA / VzděláVání V Muzeích
AMG nejen v procesu revize kurikula       č. 2   s. 4
podněty k reformě vzdělávacího systému Čr       č. 2   s. 5
nové kurikulum pro základní vzdělávání: 
Mezi revizí a revolucí         č. 2   s. 7
Vzdělávání v muzeích přináší kompetence 
pro život           č. 2   s. 8
revize rVp v kontextu muzejnictví        č. 2   s. 9
změny rVp a jejich dopad na umělecké, 
kreativní a neformální vzdělávání        č. 2 s. 10
Výsledky pokusného ověřování        č. 2 s. 11
Muzea a vzdělávání         č. 2 s. 12
Vzdělávání v muzeích v souvislosti s revizí rVp     č. 2 s. 13
svět dynamických změn         č. 2 s. 14

téMA / GloriA MusAeAlis 2021
20 let existence soutěže         č. 3   s. 4
Výsledky 20. ročníku národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis          č. 3   s. 6
ohlédnutí za 20. ročníkem soutěže        č. 3 s. 17
rozhovor s ministrem kultury Martinem baxou       č. 3 s. 18
rozhovor s grafikem tomášem nedomou       č. 3 s. 19

téMA / MuzeA A VálKA
preventivní ochranná opatření        č. 4   s. 4
osudy sbírek během 2. světové války       č. 4   s. 5
historie mezinárodního humanitárního práva       č. 4   s. 7
ochrana kulturních statků za války        č. 4   s. 8

Výbor pro pomoc muzeím na ukrajině       č. 4 s. 10
Kolečko první pomoci a záchranných prací       č. 4 s. 11
jak zapojit nově příchozí         č. 4 s. 12
Muzeum válečného dětství         č. 4 s. 13
podpora pracovníků v oblasti kultury       č. 4 s. 14
hvězdy září pro ukajinu         č. 4 s. 15
Muzea pro ukrajinu a proti válce        č. 4 s. 15

téMA / 26. Generální Konference icoM
Muzea mají sílu měnit svět kolem nás!       č. 5   s. 4
síla muzeí          č. 5   s. 5
Generální konference icoM jako místo 
setkávání          č. 5   s. 6
z pohledu člena uMAc a účastníka exkurze 
do brna           č. 5   s. 7
Výroční konference iAtM         č. 5   s. 8
Vedení ciMuset se přesouvá do Česka       č. 5   s. 9
Generální konference na poštovní známce       č. 5 s. 10
nová definice muzea         č. 5 s. 11
icoM exkurze v roztokách         č. 5 s. 11
K situaci na ukrajině         č. 5 s. 12
setkání s mentory         č. 5 s. 13
udržitelné vize          č. 5 s. 16

téMA / MuzeA po pAndeMii
návrat k předcovidovým číslům?        č. 6   s. 4
ztráty a nálezy ve světě muzeí        č. 6   s. 7
jak funguje Benchmarking muzeí a galerií?       č. 6   s. 8
Kulturní filantropie 21. století        č. 6   s. 9
udržitelná a klimaticky neutrální muzea       č. 6 s. 10
právní trendy v (post)pandemickém světě       č. 6 s. 12


