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Praha, Česká republika 

22.–24. listopadu 2016 
Národní archiv, Velký konferenční sál  

Archivní 4, Praha 4 – Chodovec 

 

Mezinárodní konference na téma 
 

Muzeum a změna V / The Museum and Change V 
 

Vliv demografických změn na společenskou roli muzeí 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolujeme si Vás podruhé oslovit s výzvou k účasti na mezinárodní konferenci Muzeum a změna V / The Museum and Change V, kterou připravuje Asociace muzeí  
a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s dalšími subjekty na podzim letošního roku. Konference, která se uskuteční ve dnech 22.–24. listopadu 2016 v prostorách 
Národního archivu v Praze, je pátou příležitostí k setkání pracovníků muzeí a galerií, pedagogů, studentů, zástupců dalších paměťových a kulturních institucí, i jejich 
zřizovatelů, ve středoevropském prostoru. Konference se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana. 
 

Ústředním tématem našeho setkání bude problematika vlivu demografických změn na společenskou roli muzeí, a to ve všech oblastech a aspektech 
muzejní práce. Zaměříme se na roli muzeí ve společnosti – v historii i v současnosti, reflexy historické demografie, kulturní antropologie i etnologie v aktivitách muzeí, v širším 
kontextu představíme aktuální demografické změny, statistická a ekonomická východiska či vize a nástroje pro nadcházející změnu společenské role muzeí. Podíváme-li se za 
hranice České republiky, zjistíme, že toto téma neřešíme sami, z hlediska migrační situace v Evropě je to pak v tuto chvíli jistě více než aktuální téma. Konferenci proto doplní 
významní zahraniční hosté, kteří se s námi podělí o vlastní zkušenosti z této oblasti.  
 
Cílem našeho setkání by měla být možnost konfrontovat názory na fungování muzejní komunity, představit nové trendy vývoje oboru muzejnictví v Evropě i mimo ni, 
poskytnout prostor pro mezinárodní diskuzi nad dalším rozvojem a směřováním muzeí, sdílet zkušenosti a vzájemně se inspirovat. Téma vlivu demografických změn na 
společenskou roli muzeí bude spojovat všech pět plánovaných bloků konference. V rámci jednání konference opět proběhne studentská sekce, kterou společně připraví 
Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Katedra etnológie a muzeológie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Pátý blok 
konference, v rámci nějž bude prezentována mj. problematika digitalizace a informačních technologií, je připravován ve spolupráci s Českým komitétem Modrého štítu  
a je určen pracovníkům všech tzv. paměťových institucí, tj. pracovníkům muzeí a galerií, archivů, knihoven, památkové péče, ale také dalším zástupcům správních a kulturních 
institucí. Samostatný seminář komitétu na toto téma pak bezprostředně naváže na jednání konference Muzeum a změna / The Museum and Change V dne 24. listopadu 
2016 a budou se jej moci zúčastnit i zájemci z řad návštěvníků konference Muzeum a změna V / The Museum a Change V. 
 

Předkládáme Vám nyní druhou informaci o chystané konferenci a pevně věříme, že Vás její téma a vymezení zaujme. Pokud jste se ještě nepřihlásili, učiňte tak 
prostřednictvím II. cirkuláře (do 30. září 2016). Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme Vám, aby účast na konferenci naplnila Vaše očekávání odborná i společenská. 

 
Pořadatelé 
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Cílové skupiny profesní  
muzejní pracovníci zejména z prostoru střední Evropy s přesahem do všech ostatních evropských států či zámoří, pracovníci dalších 
paměťových a kulturních institucí – archivů, knihoven, památkové péče ad. 
pedagogové a studenti vysokých škol 
především oborů muzeologie, kulturologie, kulturní antropologie, historie, dějin umění, archeologie, etnologie, demografie ad. 
mezioborová  
pedagogové, sociologové, demografové, ekonomové, statistici či agentury, které se v minulosti zabývaly průzkumy v muzejním sektoru ad. 
publicisté 
novináři z oblasti kultury a společnosti ad. 
představitelé státní správy a samosprávy 
kulturní a vzdělávací sekce/výbory parlamentu, senátu, hejtmani jednotlivých krajů, zástupci zřizovatelů ad. 

  
Tematické bloky Konference Muzeum a změna V / The Museum and Change V bude rozdělena do pěti tematických bloků:  
  
 I. Role muzeí ve společnosti – historie a současnost 
 Základní role muzeí a jejich sbírek v minulé i současné společnosti. Vývoj a zásadní změny v „dlouhém“ 19. století a „divokém“ 20. století. 

Národní role muzeí a muzejní instituce jako součást „národních“ hnutí. Muzea jako strážci odkazu či majetkové tezaury. Role muzeí  
a dokumentace demografických změn. Jaká bude úloha muzeí v globalizovaném světě ve vztahu k nadcházejícím změnám?  

  

 II. Reflexe závěrů historické demografie, antropologie a etnologie v současných aktivitách muzeí  
 Jak se změnila populace a struktura návštěvníků muzeí? Jak reflektují muzea výsledky historické demografie, kulturní antropologie či 

etnologie ve svých prezentačních výstupech a edukačních aktivitách? Je naše vidění pravdivé? Jaká kritéria volí při akviziční činnosti?  
Jak doplňují muzea sbírkové fondy předměty k tomuto tématu? Jaký klíč používají při jejich výběru? Je rozdíl v přístupech v evropských 
zemích či zámoří a u nás? 

  
 III. Aktuální demografické změny v domácím, středoevropském a evropském kontextu  
 Hlavní demografické a společenské změny ovlivňující roli muzeí – stěhování, migrace, války, změny v počtu, struktuře, etnické  

a národnostní skladbě obyvatelstva. Predikce vývoje – co se očekává ve středoevropském a celoevropském kontextu? Současné migrační 
pohyby v Evropě a integrace migrantů do společnosti cílových zemí. Jak muzea reagují na demografické změny společnosti? Mění se 

v souvislosti s těmito vlivy jejich nabídka a jak?  
  
 IV. Statistická východiska a ekonomické a technologické předpoklady změn společenské role muzeí  
 Co statisticky sledujeme a jaké jsou výstupy muzejní statistiky? Co a do jaké míry víme a je třeba podobu statistických výkazů nějak 

zásadně měnit? Je třeba sledovat i jiné veličiny? Přizpůsobujeme statistickým zjištěním své budoucí strategie? Muzeum – kolik to stojí? 
Muzea a financování kultury, management pro 21. století z pohledu muzejnictví, význam kultury pro ekonomiku, kultura jako konkurenční 
výhoda. Využívají muzea dostatečně výdobytky moderních technologií? Jak v tomto směru reagují na poptávku společnosti? 

  
 V. Vize a nástroje změny společenské role muzeí  
 Jaké jsou možnosti prezentace a interpretace kulturního dědictví s využitím nových technologií? Virtuální realita versus osobní kontakt? 

Digitalizovaný záznam versus reálný sbírkový předmět? Jakým směrem se ubírá práce muzea s návštěvníkem dle aktuálních 
demografických změn ve společnosti? Jak se mění způsob vnímání muzeí a jejich poslání z pohledu současné populace? Nová muzeologie 
a její praktické využití, muzejní digitální sítě a virtuální muzea, nové formy a nástroje muzejní edukace, mezikulturní dialog a informační 
technologie jako nástroj změn společenské role muzeí. 
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Hlavní organizátor konference Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. 
  
Spolupracující organizace Ministerstvo kultury České republiky, Národní archiv, Národní technické muzeum, Český výbor ICOM, Český komitét Modrého štítu, 

Masarykova univerzita – Mendelovo muzeum a Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty, Katedra etnológie a muzeológie 
Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – Geografická sekce 

  
Jednací jazyk čeština (slovenština) / angličtina; bude zajištěno simultánní tlumočení 
  
Sekretariát konference Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. 

Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 – Nové Město, Česká republika 
tel.: +420 224 210 037–9, fax: +420 224 210 047, e-mail: amg@cz-museums.cz; http://www.cz-museums.cz 

  
Termín konference konferenční dny: 22.–24. listopadu 2016 
  
Průběh konference Pět jednacích bloků s referáty, koreferáty a navazující panelovou diskuzí.  

Podrobný program s organizačními pokyny bude účastníkům konference rozeslán po uzávěrce II. cirkuláře. 
  
Pokyny pro autory příspěvků  K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 15 minut. Přednášející touto cestou žádáme o dodání názvu 

přednášky, abstraktu příspěvku (rozsah 15 řádků) a profesního životopisu v rámci II. cirkuláře. Rovněž upozorňujeme, že pro potřeby 

překladatelů je nutné předložit text příspěvku v tištěné podobě nejpozději týden před zahájením konference, tj. do 14. listopadu 2016. 
Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout příspěvek či zkrátit časový prostor pro přednesení příspěvku (příspěvky posuzuje a vybírá 
přípravný výbor konference, který následně sestaví konečnou podobu programu). Přednesené příspěvky budou publikovány v odborné 
publikaci z konference, která vyjde v roce 2017 (příspěvky projdou recenzním řízením, rozsah textu max. 15 stran a obrazová příloha).  

  
Výstupy Česko-anglická odborná publikace, internetové stránky. 
  
Způsob přihlášení II. cirkulář (do 30. září 2016) 

Registrační formuláře budou muzeím zaslány poštou a také prostřednictvím elektronické pošty.  
Formulář je umístěn také na internetových stránkách AMG http://www.cz-museums.cz.  

  
Registrační poplatek 1000 Kč / osoba = pro členy a zaměstnance pořadatelů 

pro přihlášené v rámci I. cirkuláře sleva – 800 Kč / osoba, pro přihlášené v rámci II. cirkuláře sleva – 900 Kč / osoba 
 

100 EUR / osoba = pro ostatní účastníky konference 
pro přihlášené v rámci I. cirkuláře sleva – 80 EUR / osoba, pro přihlášené v rámci II. cirkuláře sleva – 90 EUR / osoba 
 

400 Kč / osoba = pro studenty prezenčního studia na vysokých školách 
výše registračního poplatku pro studenty je jednotná pro všechny cirkuláře 
 

Registrační poplatky se zasílají na účet Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., GE Money Bank, č. ú. 2233905504/0600,  

SWIFT kód: AGBACZPP, IBAN formát účtu: CZ6206000000002233905504 (jako variabilní symbol uveďte IČ instituce) nebo mohou být  
v hotovosti zaplaceny u prezence.  
Registrační poplatek zahrnuje registraci jednoho účastníka na konferenci, organizační náklady konference, konferenční materiály, 
tlumočení a občerstvení během jednání. Cestovné a ubytování si hradí účastníci konference sami. 

Společný oběd Pro účastníky konference bude zajištěn 22. a 23. listopadu 2016 společný oběd v TOP Hotelu Praha (http://www.tophotel.cz). 
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Hotel se nachází v docházkové vzdálenosti od Národního archivu, cca 5 minut chůze.  
Cena za menu formou bufetu (hlavní jídlo dle výběru, polévka) je 150,- Kč.  
Každý účastník si oběd hradí sám přímo v hotelu (výběr ze tří nabízených menu na oba konferenční dny). 
Nutné je nahlásit zájem o zajištění obědů a výběr jídel s předstihem – Váš zájem o zajištění společného oběda pro účastníky 
konference proto vyznačte v návratce. 

  
Společenské setkání Setkání pro účastníky konference se uskuteční v Národním technickém muzeu dne 23. listopadu 2016. 
  
  
  

Předběžný časový plán konference Muzeum a změna V / The Museum and Change V: 
 
22. listopadu 2016, úterý, Národní archiv, Velký konferenční sál 
8.00–10.00 Registrace účastníků 
10.00 Společné slavnostní zahájení konference 
10.30–13.00 I. blok jednání: Role muzeí ve společnosti – historie a současnost 
13.00–14.00 přestávka na oběd   
14.00–18.00 II. blok jednání: Reflexe závěrů historické demografie, antropologie a etnologie v současných aktivitách muzeí 
18.00 Závěr I. dne jednání, ubytování 
 
23. listopadu 2016, středa 
9.00–13.00 III. blok jednání: Aktuální demografické změny v domácím, středoevropském a evropském kontextu 
13.00–14.00 přestávka na oběd   
14.00–16.00 IV. blok jednání: Statistická východiska a ekonomické a technologické předpoklady změn společenské role muzeí 
16.00–18.00 Studentská sekce konference Muzeum a změna V 
20.00 Společenský večer – setkání účastníků konference v Národním technickém muzeu  
    
24. listopadu 2016, čtvrtek   

9.00–12.00 V. blok jednání: Vize a nástroje změny společenské role muzeí 
12.00–13.00 Závěrečné společné jednání účastníků konference a slavnostní zakončení konference  
   

 
 
 


