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INFORMÁCIE O PROJEKTE ZVÄZU MÚZEÍ NA SLOVENSKU 

PREDMET AKO NOSITEĽ PRÍBEHU 

 

 

Legislatívne sú stanovené a definované základné povinnosti a poslania každej z podôb múzejnej 

inštitúcie a samozrejme my (múzeá) si základnú úlohu plníme. Aj napriek deklarovaným poslaniam 

verejné múzeum je však (vo väčšine)  spoločnosti vnímané ako kamenná stavba s vitrínami, 

v menšine pretrváva snáď aj názor , že pod svojim „neverejným“ povrchom ukrýva živý organizmus, 

ktorý odkrýva svoju podstatu a životaschopnosť zväčša formou expozícií, príležitostných výstav, či 

sprievodných kultúrnych alebo spoločensko-výchovných podujatí. Ťažko určiť bez seriózneho 

prieskumu, či výskumu, nakoľko sú spoločnosťou vnímané aj také odborné múzejné činnosti akými sú 

vytváranie, spravovanie, či odborné vedecké zhodnocovanie zbierkového fondu. Práve on je 

v podstatnej miere podmienený a závislý od finančných zdrojov a možností múzea, či jeho 

zriaďovateľa. Pritom je nepísanou zvyklosťou múzea zaradiť do svojho programu budovania zbierok aj 

z oblastí, ktoré nie sú alebo neboli prioritné, ale tvoria neodmysliteľnú súčasť komplexného pohľadu 

na vývoj a jestvovanie systému spoločnosti.   

Kultúra ovplyvňuje každý aspekt života, je všade okolo nás, v návykoch, postojoch, zvykoch 

presvedčeniach alebo konaniach jednotlivých sociálnych skupín, ktoré vytvárajú a určujú všeobecné 

modely fungovania spoločnosti. Úlohou múzea je vhodnými formami objavovať predmety kultúry 

(hmotné aj nehmotné), ktoré dokumentujú tieto modely a ich prostredníctvom prezentovať význam 

daného predmetu pre rozvoj kultúry národa v oblasti svojej špecializácie.   

Na ich realizáciu múzea cez zlepšujúce sa manažérske prostredie rozvíjajú, presadzujú, skvalitňujú a 

využívajú rôzne formy klasickej, či modernej prezentácie a marketingovej komunikácie. Dlhodobá 

skúsenosť potvrdzuje, že najlepšie sa darí múzeám odkomunikovať činnosť v rámci väčších 

celoplošných projektov (napr. Noc múzeí, dní otvorených dverí, festivaly). Preto aj Zväz múzeí na 

Slovensku ( ďalej ZMS) zareagoval na požiadavku členskej základne na rozšírenie možností 

spoločných projektov, ktoré by podporili zvýšenie spoločenského uznania múzejných inštitúcií. Možno 

práve aj so vzniknutou situáciou v našich pamäťových inštitúciách  otvára sa, pre nás nová výzva a 

priestor pre opätovné oživenie muzeálnej obce a obnovenie  našej kultúrnej platformy.                                                                                                                             

V predsedníctve ZMS sme sa zhodli, že netreba vymýšľať vymyslené a inšpirovali sme sa kolegami z 

Asociace muzeí a galerií (AMG) Českej republiky. Ich kampaň - projekt s názvom „Muzea a 20. 

století“ prebieha už niekoľko rokov. Ide o celoročné informačné kampane zamerané na akcie v oblasti 

múzejnej prezentácie (výstavy, expozície, publikácie, prednášky, living history, kultúrne programy a 

pod.) so zjednocujúcou linkou, špeciálne zvýraznenou témou z histórie 20. storočia. Podstatou 

projektu je vzájomné propagačné previazanie akcií, ktoré múzeá pri tejto príležitosti usporiadajú v 

rámci celej republiky.  
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Na rozdiel od kolegov z Českej republiky, ZMS chce kampaň obmedziť v danom roku na určité časové 

obdobie (štvrťrok, mesiac) záväzné pre všetky múzeá , ktoré sa do nej zapoja. Cieľ strednodobo 

dlhého projektu (2014-2018) zostane rovnaký; posilniť pozíciu zbierkotvornej činnosti múzeí v oblasti 

dokumentácie každodennosti 20.storočia., s dôrazom na druhú polovinu 20. storočia, ktorej sa múzeá 

vo svojej zbierkotvornej činnosti nedostatočne venujú. Po predbežnej konzultácii zástupcov ZMS na 

Ministerstve kultúry SR (september 2012), bude kampaň ZMS po zapracovaní podnetov zo strany 

múzeí SR ( na základe rozposlaného dotazníka ( predpoklad jún 2013), či je vôbec záujem v našich 

múzeách projekt realizovať?) komplexnom spracovaní podmienok účasti, harmonogramu postúpená 

na rokovanie na Ministerstvo kultúry SR (ďalej MK SR) a po súhlasnom stanovisku, by mala byť 

podporená ako nosná téma v dotačnom programe MK SR pre múzeá na nasledujúci rok. Práve rok 

2014 by mal odštartovať pilotný projekt kampane „Predmet ako nosi teľ  pr íbehu“ (názov 

kampane bude dodatočne schválený po spracovaní odoziev z dotazníka pre členské múzeái ZMS). 

ZMS navrhuje ako jeden z návrhov pre názov kampane: „Múzeum v čase, čas v múzeu“.  

Na webovej stránke AGM som si záujmom prečítala aj toto prirovnanie: „Múzeá sú mostom medzi 

minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou, medzi našimi životmi a príbehmi ľudí, ktorí tu boli pred 

nami, medzi kultúrami, národmi, ľuďmi, miestom pre nové skúsenosti, zážitky, poznania. Svet sa 

rýchle mení - a múzeá sa menia s ním. Menia sa technológie, spôsoby komunikácie, prístupy ku 

klientom, služby. Múzeá však zostávajú mostom - sprostredkovateľom vedenia, chápania, 

porozumenia.... A práve na takomto moste by sme mali postaviť aj naše príbehy o predmetoch.  

 

 

 

V Bratislave, 16. 4. 2013   PhDr. Zdenka Letenayová, členka P ZMS 


