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Mezinárodní den muzeí se slaví každoročně na celém světě od roku 1978, a to okolo 18. května. Od
Ameriky po Oceánii přes Evropu, Asii a Afriku je Mezinárodní den muzeí příležitostí, jak upozornit
širokou veřejnost na roli muzeí v rozvíjející se společnosti. Pro letošní rok bylo zvoleno téma „Muzea
v měnícím se světě. Nové výzvy, nové inspirace“.
Dnes se svět mění rychleji než kdykoli dříve. Nové technologie přinášejí nové možnosti a nové
nápady, obrovské množství informací, nové otázky týkající se stále nestabilnějšího klimatu, a to vše
propojují sociální sítě, což ještě před několika lety bylo nepředstavitelné. V tomto kontextu se musejí
moderní muzea snažit, aby jejich hlas byl slyšet.
Téma „Muzea v měnícím se světě. Nové výzvy, nové inspirace“ reflektuje skutečnost, že muzejní
instituce se ujímají interpretační funkce a pohybují se v prostředí, které je stále více prostupné. Každá
z nich se snaží dosáhnout svých cílů, odlišit se svým zaměřením od ostatních a přilákat co nejvíc
návštěvníků.
Je na každém muzeu, jak či zda dané téma pojme, ale je důležité, aby si muzea každoročně
Mezinárodní den muzeí připomněla. Nejoriginálnější aktivity budou zviditelněny na internetových
stránkách Českého výboru ICOM, popř. na mezinárodních stránkách ICOM.
Na adrese http://icom.museum/ou-travaillons-nous/evenements/journee-internationale-des-musees/jim
-2012/L/2.html je ke stažení plakát, který si mohou muzea vytisknout, případně doplnit o své vlastní
údaje a použít k propagaci svých akcí konaných u příležitosti Mezinárodního dne muzeí, resp. Muzejní
noci.
Český výbor ICOM bude souhrnně o akcích konaných při těchto příležitostech informovat sekretariát
ICOM v Paříži, a proto prosíme muzea, aby o nich podala zprávu tajemnici ČV ICOM Martině
Galetové, na e-mailovou adresu: icom@mzm.cz.
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