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3.–4. prosince 2019 
Nová budova Národního muzea 

Velký kongresový sál  
Vinohradská 1, Praha 

 
 

IX. celorepublikové kolokvium u příležitosti 100. výročí založení Svazu československých muzeí 
 

Muzea v proměnách času 
 

Ohlédnutí za historií a aktuálními trendy v muzejnictví 
 

I I .  c i r k u l á ř  
 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 

 dovolujeme si Vás podruhé oslovit s výzvou k účasti na IX. celorepublikovém kolokviu na aktuální téma českého muzejnictví, které připravuje Asociace 
muzeí a galerií České republiky, z. s., spolu s oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a ve spolupráci s Národním 
muzeem a Zväzem múzeí na Slovensku u příležitosti 100. výročí založení Svazu československých muzeí. Tematicky ucelená konference s názvem „Muzea  
v proměnách času : Ohlédnutí za historií a aktuálními trendy v muzejnictví” se uskuteční ve dnech 3.–4. prosince 2019 v prostorách Velkého kongresového 
sálu Nové budovy Národního muzea. 
 
 Svět muzeí je do značné míry odrazem proměn společnosti na globální i národní úrovni. Je tudíž ovlivněn předchozím vývojem oboru, hodným reflexe. Období první 
republiky, druhé světové války a nástupu komunistické totality u nás výrazně ovlivňovala činnost Svazu československých muzeí. Cílem konference je připomenout některé 
aspekty vývoje českého a slovenského muzejnictví dané doby a nastínit témata, která rozhodně stojí za hlubší výzkum. Bude užitečné zamyslet se i nad tím, zda některá 
hlediska činnosti muzejních institucí a působení některých osobností není třeba dnes posuzovat pod jiným úhlem pohledu. Kolokvium by mělo hledat také odpověď na otázku, 
zda a v čem existuje kontinuita snažení Svazu československých muzeí s nynějšími profesními sdruženími působícími na území České a Slovenské republiky. Je příležitostí 
zamyslet se nad aktuálními problémy našeho oboru a porovnat přístupy k jejich řešení v českých zemích a na Slovensku. 

  
 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 31. října 2019).  Podrobný program s organizačními pokyny bude zaslán všem přihlášeným účastníkům po uzávěrce II. cirkuláře. 
Všechny materiály budou též zveřejněny na internetových stránkách AMG na adrese http://www.cz-museums.cz.  

 
Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme Vám, aby účast na IX. celorepublikovém kolokviu naplnila Vaše očekávání odborná i společenská.  
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 Tematické bloky Kolokvium bude rozděleno do čtyř tematických bloků:  
  

 I. Muzejnictví v českých zemích a na Slovensku na přelomu 19. a 20. století / Předpoklady vzniku Svazu čs. muzeí 
 Byl Svaz čs. muzeí první významnou platformou pro setkávání muzejních pracovníků? Jaké byly názory na zformování a náplň činnosti 

profesní organizace muzejníků? Jak intenzivní byly vzájemné kontakty mezi představiteli českého a slovenského muzejnictví? Do jaké míry 
dokázala tehdejší muzea aplikovat podněty ze zahraniční praxe? Zklamaly centrální muzejní instituce jako vůdčí orgány oboru? Jakým 
způsobem bylo v rámci uherského muzejnictví interpretováno celkové postavení a každodennost slovenského národa? 

  

 II. Snahy o rozvoj československého muzejnictví v letech 1918–1939 / Role Svazu čs. muzeí 
 Je třeba reinterpretovat dosavadní přístupy k vývoji muzejnictví a působení Svazu čs. muzeí v období první republiky? Jaký byl podíl státu 

na rozvoji muzejního fenoménu? Jakým způsobem vnímaly muzea státní a samosprávné orgány či odborná a laická veřejnost? Kterými 
klíčovými událostmi prošlo slovenské muzejnictví a muzejnictví národnostních menšin? Jak probíhala vzájemná komunikace 
mezi jednotlivými etniky v oboru? Uplatňovaly se v tehdejší praxi teoretické a metodické přístupy představitelů muzeologie? 

  

 III. Muzea a jejich proměny v letech 1939–1962 / Zánik Svazu čs. muzeí 
 Jakým způsobem se změnil svět muzeí s nástupem německé okupace českých zemí? Jak se odrazilo období druhé světové války, 

dramatické události na jejím konci a počátek totalitního komunistického režimu v činnosti muzejních institucí, v jejich vnímání veřejností? 
Jak se proměnilo české a slovenské muzejnictví po rozpadu Svazu čs. muzeí? (Ne)naplněné tužby a nové pořádky? Proč se zákon  
o muzeích zrodil až v roce 1959? Postátnění muzejních institucí vs. jejich profesionalizace?  

  

 IV. Aktuální úkoly oboru muzejnictví v České a Slovenské republice dnes / Odkaz Svazu čs. muzeí 
 Chybí muzeím v České republice zákon o muzeích jako institucích? Jak probíhá novelizace muzejní legislativy na Slovensku? Potřebují 

muzea a galerie pro svoji práci profesní standardy? Proč je důležitá registrace a akreditace muzejních institucí? Je vhodné pozměnit 
současný systém vzdělávání muzejních pracovníků? Jaké jsou aktuální problémy našeho oboru? Quo vadis české a slovenské muzejnictví? 

  
Organizátoři kolokvia Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. /  

Oddělení muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
  
Spolupracující organizace Národní muzeum / Zväz múzeí na Slovensku / Kolokvium se koná s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky 
  
Sekretariát kolokvia Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 – Nové Město 

tel. +420 224 210 037–9, mobil AMG: +420 736 438 611, e-mail: amg@cz-museums.cz, http://www.cz-museums.cz 
  
Termín kolokvia 3.–4. prosince 2019, Nová budova Národního muzea, Velký kongresový sál 
  
Průběh kolokvia Čtyři jednací bloky s panelovou diskusí. Podrobný program s organizačními pokyny bude účastníkům rozeslán po uzávěrce II. cirkuláře. 
  
Výstupy kolokvia monotematické číslo časopisu Museologica Brunensia 
  
Pokyny pro autory příspěvků  Přednášející žádáme o dodání názvu přednášky, stručných tezí příspěvku a profesního životopisu na e-mail: amg@cz-museums.cz. 

Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout příspěvek, který nesouvisí s tématem kolokvia či zkrátit časový prostor pro přednesení příspěvku. 
Příspěvky budou publikovány v monotematickém čísle časopisu Museologica Brunensia, které vyjde na jaře roku 2020. Upozorňujeme, že 
pro potřeby publikování příspěvku je nutné předložit jeho text nejpozději do 15. ledna 2020. 
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Způsob přihlášení se II. cirkulář (do 31. října 2019) 
III. cirkulář (po 31. říjnu 2019) 
Registrační formuláře budou rozesílány prostřednictvím elektronické pošty. Formulář je umístěn na http://www.cz-museums.cz.  

  
Registrační poplatek 700 Kč / 30 eur / osoba = pro členy AMG, ZMS a zaměstnance spolupracujících organizací 

pro přihlášené v rámci II. cirkuláře – 600 Kč / 25 eur / osoba 
 
800 Kč / 35 eur / osoba = pro ostatní účastníky kolokvia 
pro přihlášené v rámci II. cirkuláře – 700 Kč / 30 eur / osoba 
 

300 Kč / 15 eur / osoba = pro studenty prezenčního studia na vysokých a vyšších odborných školách 
výše registračního poplatku pro studenty je jednotná pro všechny cirkuláře 
 

Registrační poplatky budou v hotovosti vybírány při prezenci. Registrační poplatek zahrnuje registraci jednoho účastníka, organizační 
náklady na zajištění kolokvia, materiály pro účastníky a občerstvení během jednání. Cestovné a ubytování si hradí účastníci kolokvia 
sami. Námi vyžádaní lektoři registrační poplatek nehradí. 

  
Předběžný časový plán IX. celorepublikového kolokvia: 
3. prosince 2019, úterý Nová budova Národního muzea, Velký kongresový sál 
9.00–10.30 Registrace účastníků kolokvia (foyer Velkého kongresového sálu) 
10.30–11.00 Slavnostní zahájení IX. celorepublikového kolokvia na aktuální téma českého muzejnictví 
11.00–13.00 I. blok: Muzejnictví v českých zemích a na Slovensku na přelomu 19. a 20. století / Předpoklady vzniku Svazu čs. muzeí 
13.00–14.00 přestávka na oběd 
14.00–16.00 II. blok: Snahy o rozvoj československého muzejnictví v letech 1918–1939 / Role Svazu čs. muzeí 
16.00–18.00 III. blok: Muzea a jejich proměny v letech 1939–1962 / Zánik Svazu čs. muzeí 
18.00 Závěr prvního dne jednání, ubytování 
20.00–23.00 Setkání účastníků kolokvia v Nové budově Národního muzea (Travertinový sál) 
  
4. prosince 2019, středa Nová budova Národního muzea, Velký kongresový sál 
9.00–12.00 IV. blok jednání: Aktuální úkoly oboru muzejnictví v České a Slovenské republice dnes / Odkaz Svazu čs. muzeí 
12.00–13.00 Závěrečné společné jednání účastníků a slavnostní zakončení kolokvia 
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