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FF: MUI_01
Úvod do studia muzeologie a muzeografie


Ukončení: zkouška
	zapisuje se počítačem, odhlašování 3 dny před zkouškou (v nemoci i 1 den nebo v den zkoušky)

1. termín, 1 opravný termín, děkanský termín (max. 5 za studium)
literatura ke zkoušce: časopisy, bibliografie, přečtená kniha
povinná literatura - Jiří Žalman a kolektiv: Příručka muzejníkova I.
zkouška probíhá formou „dotaz – odpověď “

Muzeologická knihovna (na katedře)

Literatura:

Sbírka zákonů
	na Internetu, www.psp.cz (Dokumenty > Návrhy zákonů > Sbírka zákonů)
	www.cz-museums.cz (Metodický pokyn Ministerstva kultury k zákonu a vyhlášce)


Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
Vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb.

Jiří Žalman a kolektiv: Příručka muzejníkova I. (MZK, přístupná i na Internetu na stránkách Asociace)
Mezinárodní muzeologická bibliografie (ICOM 1975, 1976)
Výberová bibliografia muzeologickej literatúry (už nevychází)  /za rok 1977/,  i zahraniční časopisy a sešity
Jiří Špét: Metodické listy 1818-1965 (Národní Muzeum, 1965-67)
Bibliografia Muzeologica
Muzeologická literatura  /za rok 1992, 1993/  (AMG 1994), výběrová
Národní bibliografie ČR – vše za určitý rok
Bibliography of Museum Studies – pouze AJ psaná literatura
Adresář muzeí a galerií v ČR – podle názvu obcí, oborový rejstřík
Museums of the World – světový adresář muzeí

Nelegální obchod s kradenými věcmi
seznamy pohřešovaných objektů
	www.mvcr.cz ( Stránka Ministerstva vnitra ČR > Ukradené předměty)
publikace ICOMu (AJ/FR):
100 nejhledanějších objektů (One hundred missing objects) – 2001 i o ČR, 1997 Afrika
časopis ICOM News
	projekt ISO


Guide to Museum Registration – popis organizace muzeí v jednotlivých zemích ICOM (asociace, svazy, muzeologická pracoviště) - Evropa

ICCROM – konzervace a restaurátorství (centrum Řím), zpravodaj, chrám sv. Víta, Michelangelo

Časopisy

Muzejní listy (ML z Podoblanicka, muzeum)
Muzejní a vlastivědná práce – časopis společnosti přátel starožitností (NG)
Věstník AMG (nepravidelná příloha Muzejní obzory) – informační charakter, www.cz-museums.cz
Muzeologické sešity – už nevychází, 10+3 do roku 1986
Místní kultura – legislativní i regionální info, www.ipos-mk.cz/casopis (legislativa, divadlo, literatura, kina, muzea, památková péče, dění v regionech, …)
Zahraniční časopisy:

Journal of the history of Collections (Oxford University) – dějiny sběratelství
Muzeologija (Chorvatsko)
Informatika Muzeologika (Záhřeb, Chorvatsko)
Der Präparator (Německo)
Museums Kunde (Německo) – nejstarší muzeologický časopis v Evropě
Museum International (UNESCO) – vychází 4krát ročně, monotematicky zaměřeno
Museum Development (VB)
Conservation (USA) – vydává Nadace Jean Paul Gettyho Institute v LA/USA
Museums Nytt (Norsko)
Muzealnictvo (SK)
Múzeum (Slovensko) – vychází 4krát ročně, anglická resumé
Newsletter
MuWoP – Museological Working Papers (ICOFOM – Vinoš Sofka…)



18. května – Den muzeí

vyhlášena soutěž Gloria musealis
	kategorie: muzejní publikace roku, výstava (akce) roku





oceněna:
Austrálie a Oceánie (Náprstkovo muzeum PHA)
Lapidárium Národního muzea
Muzeum Písek

preventivní ochrana sbírkových předmětů (Národní muzeum) – transport, klima, osvětlení

Roztoky u Prahy – radiační komora Co, plazmatická redukce Fe a barevné kovy

- nevrlí důchodci
- bezbariérový přístup
- matky s dětmi
- občerstvení, odpočinout si
- prodejny se suvenýry
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Muzeum (dle ICOM)

je stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti; která získává, uchovává a zkoumá; zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení

	zahrnuje ZOO, botanické zahrady, planetária, střediska vědy a techniky, přírodní archeologické lokality v terénu, výuková centra


Typy muzeí:

	podle území, které zahrnují


	celostátní, národní regionální, nadnárodní (nadnárodní: 1753 British Museum – muzeum britského impéria)

i malá muzea obsahují mezinárodní materiál

	podle zaměření


	všeobecný záměr = vlastivědná muzea (ČR), Heimatmuzeum (N)

v ČR dominantní
	specializovaná muzea (archeologická, technická, přírodovědná)

muzeum umění
muzea vědy a techniky – interaktivní s návštěvníkem, nemá sbírky jako takové

Co musí muzeum za rok splnit, aby to bylo muzeum? –určitý počet výstav, evaluace

Galerie

	zahraničí: soukromé zařízení, které vystavuje a prodává

ČR: vztaženo na muzeum umění a sbírkotvorné instituce
(Olomoucká galerie – Olomoucké muzeum umění atd.)
	Dům umění (Kunsthalle) – výstavní zařízení specializující se na moderní umění

(Brno, Malinovského náměstí)

Výstava

	krátkodobá prezentační forma, která prezentuje věci ze sbírek muzea nebo předměty zapůjčené

trvání: do 2 let
monotematická (umožňuje prezentaci do větší hloubky)
doprovodná činnost
	vydání katalogu, suvenýry, pohlednice, CDROM, diáře atd., akce pro děti a mládež (listy s otázkami, křížovkami, kvízy atd. ~ Boskovice)
i speciální prohlídky (např. Kunsthistorisches Museum ve Vídni)
Vídeňský Hofburg – expozice zbraní 15.-17. st., hudební nástroje – sluchové ukázky
	promítání filmů, ukázky řemesel


Expozice

	dlouhodobá prezentační záležitost delší jak 2 roky (do neomezeně – ale cca 10 let)

téma vychází ze statutu muzea, kde je definováno zaměření
(Muzeum města Brna na Špilberku – kasematy věnované tortuře, Šp. žalář národů, vývoj hradu Šp. Od středověku po současnost, dějiny Brna od vzniku města až po 19. století, Od renesance po modernu – obrazy do 20/30 let 20. století, O nové Brno – funkcionalismus po 2. světové válce v Brně: Měnínská brána – menší výstavy, vila Tugendhat)
	většinou povrchnější ke svému záběru

může mít doprovodné akce, ale u nás není běžné
délka závisí na velikosti obce a turistickém potenciálu
přibližně každých osm let by měla být obměňována
musí se počítat s návštěvou dětí i dospělých, laiků i odborníků, a bezbariérový přístup
pokud je to na dotyk – nahradit kopiemi (např. pro nevidomé – v Náprstkově muzeu – egyptské rešepty)
výška umístění textů a velikost písma (zorný úhel návštěvníka → min. 40 cm, max. 2,10 m)
náplň textů popisek musí být srozumitelná i pro laika (nesrozumitelné: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze)
orientace v expozicích – musí být jasná
doba přípravy – od týdnů po roky

– postup: námět, zpracování libreta, scénář (případně technický scénář)
	(v praxi to špatně funguje – buď si to muzeum dělá samo nebo případně firma, která dělá výstavu na klíč)

pomáhají počítačové programy – virtuální výstavní místnost (i simulace nasvícení)

Námět
o čem výstava/expozice bude a pracovní název – musí vystihovat o čem výstava je

Libreto
zpracujeme přesně dané téma
co bude použito za předměty
budou stačit sbírky nebo nutné půjčit případně sbírat v terénu nebo zorganizovat sbírku na sběrných místech, skládky, sběrné suroviny (mít kontakt); výběr místností, technika (panely, vitríny)

Scénář
detailní rozvržení všeho (vitrín, panelů, popisek, textů, barevných kombinací atd.)
používání počítačů 	- doteková obrazovka „one touch screen“
- pouze některé klávesy, zbytek zakrýt !
	hudební podbarvování expozic – malá hlasitost

autorská práva 	- smlouva s Asociací, že se nemusí platit za použitou hudbu za určitých okolností
	OSA – ochranný svaz autorský (jakýkoliv zásah do původní partitury je autorská změna)

pokud budu používat něco, jehož autor žije nebo neuplynulo 70 let od autorovy smrti > pozor na placení autorských práv
materiály by měly být uloženy do archivu, aby se uchovaly
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Sbírkový předmět

	předmět, který je zapsán v evidenci muzea (tudíž i v centrální evidenci sbírek /CES/ )

je majetkem muzea, zařazený do širšího kontextu

Exponát

	předmět, který je vystaven v expozici/výstavě a může, ale nemusí být majetkem muzea (zapůjčen od muzea, soukromníka atd.) – lze pak vyhodit


Sbírka

	výsek sbírkového fondu

by měla být budována systematicky
ve zřizovací listině muzea ukotveno co obsahuje sbírkový fond
způsoby získávání předmětů – sbírkových předmětů:
nákupem – v obchodě (u nás není moc obvyklé), na aukci, od jednotlivce
sběr v terénu
- přírodní disciplíny – hlavní získávání (někdy i odkup od soukromých sběratelů – hlavně
sbírky minerálů, ale i rabování – např. naleziště vltavínů na Příbramsku > objevuje se na legálních i nelegálních aukcích); sledovat sběrné suroviny
- humanitní disciplíny (hlavně předměty z 2. světové války, které jsou ve špatném stavu,
přístroje z letadel 2. sv. v., mince; organizované bandy) - pro archeology, etnografy, méně už pro historiky
darem – od nějaké osoby (rodinní příslušníci většinou nesouhlasí s odkazem příbuzného > snaha dosáhnout uznání za nesvéprávného aj.)



Péče o sbírané předměty – restaurování, konzervování, depozitář


Konzervování

	vytváření takových podmínek (teplota, klimat. atd.), které zabrání poškozování předmětu nebo odstraňování vzniklých destrukcí a předmět je ošetřen tak, aby nevzniklo další poškození, předmět musí být potom uložen do mobiliáře, kde nebude vystaven manipulaci člověkem
	pravidlo reverzibility – látka, která byla použita na konzervování musí jít opět sejmout (za účelem překonzervování atd.) – většinou vodou rozpustitelná lepidla – ne epoxidová lepidla

každý zásah konzervátora musí být zaznamenán (jak písemně, tak obrazově – před, v průběhu, po zásahu – co a jak bylo použito)
(buď konzervační kartotéka, u PC odkaz)

Restaurování

	restaurování bez konzervace nejde, bez restaurování konzervovat lze

doplnění chybějících částí předmětu tak, aby byla zachována jeho výpovědní hodnota a srozumitelnost pro ostatní
v současnosti je trend – nerestaurovat
do díla se nesmí vložit vlastní idea (u obrazu by šlo o přemalování, u soch o dodělání)
pokud nevím jak vypadá chybějící část, tak nesmím restaurovat; látka musí být co nejblíže k originálu; ale záměrně jde použít jinou látku, aby to restaurované místo bylo rozeznatelné
(originální listiny by neměly být vystaveny déle než 3 měsíce > jinak snížit intenzitu osvětlení)
	(30 luxů – hranice světla, kdy je člověk schopen rozeznat tvary a barvy)
	seznam restaurátorů na www.mkcr.cz (Ministerstvo kultury ČR) nebo u památkářů


Přímá konzervace

	jakýkoliv aktivní zásah do předmětu (např. odstranění korozní vrstvy atd.) = aktivní konzervace


Nepřímá konzervace

	vytváření podmínek pro další existenci předmětu = úprava klimatu (vitríny s podtlakem – u nás jen u Náprstkova muzea)

nesmí se tam dostat prach (bezprašné celoskleněné vitríny se zbroušenými hranami, které do sebe zapadnou – umožňují instalaci bezpečnostních zařízení – firma Rothstein)

Depozitární režim

	vytvoření ideálního klimatu v depozitářích

od tohoto termínu se upouští( 4 )  15. října 2002
Preparování

- provádí preparátor, nebo konzervátor - restaurátor

- živého materiálu (tak, aby byly zachovány vnějškové tvary)
	dříve: stažená kůže vycpaná nějakým materiálem = nestabilní

nyní: z polymerů se vytvoří skelet > kůže se natáhne, + sníží se váha materiálu (klad)

- neživého materiálu (geologický materiál – odstranění přebytečné horniny)
	(získávání profilů půdy)


Depozitář

	zvláštní místnosti nebo budovy, ve kterých jsou umístěny předměty, které se momentálně nevystavují (Národní muzeum vystavuje asi 3%)

vyžaduje speciální techniku i zajištění vhodného stabilního klimatu (přístroje nutné kalibrovat)
přístroje na měření relativní vlhkosti – odčítání manuální nebo může mít kartu s čipem > převádí se na centrální pult
odvlhčovače (nutné vylévat kondenzovanou vodu)
nábytek – co je lepší kov X dřevo? – spíše dřevo – nesmí být lepené a musí být měkké (překližky; tvrdé dřevo uvolňuje organické výpary, které škodí), je natřeno protipožárním lakem, který může cca 1 hodinu odolávat plamenům
používat antistatický materiál pro odpuzování prachu
kompaktní kovové regály – regály pohybující se na kolejích (šetří se tím místo, ale nebylo možné umístit do místnosti s nízkou klenbou, nyní už je možné na zakázku)
kovový nábytek musí být natřen barvou, která je vypalovatelná a předmět nesmí být ve styku s kovem – ani vzájemně! > koroze
trendem je stavět pro depozitáře celé budovy – nadzemní i podzemní (NMuz. – u stanice metra; Magdeburská kasárna v Terezíně; Horní Počernice – pro přírodovědecké oddělení NMuz.)

Evidence

	na papíru sepsaný nebo do počítače zapsaný záznam o daném předmětu

vyplývá ze zákona 122/2000 Sb.

chronologická evidence
záznam do přírůstkové knihy (= stává se majetkem muzea; majetkoprávní spis)
přírůstkové číslo – je možné zapsat i více předmětů pod jedno číslo
např.:  135 / 02  ~  kolikátý předmět to byl / rok získání předmětu
	stručné pojmenování a odkaz na doklad jakým způsobem byl předmět získán

přírůstkové číslo se nemaže, neškrtá (změna či chyba se musí zaznamenat)
píše se perem s dokumentárním inkoustem (stálobarevný)
přírůstková kniha SEVT nebo počítačový program (např. DEMUS)

systematická evidence
podrobný popis předmětu – přiděluje se inventární číslo
např.:  A28, N846  ~  písmeno signalizuje sbírkový fond (A-Archeologie, N-odkaz na negativ fotografie), může se lišit, není jednotná klasifikace (mohou existovat „podsbírky“)
	popis předmětu s adekvátní terminologií
	rozměry předmětu (míry, váha, materiál)

materiál
stav předmětu
místo, kde byl nalezen/vyroben – kým a kde
odkazy na literaturu o předmětu nebo seznam výstav
provázání na obrázek (CD, foto atd.)
propojení na přírůstkovou knihu nebo konzervační kartu
lokalizace = místo uložení předmětu (místnost 5, skříň 6, …)
	výpis na papír
	ručně

na psacím stroji
elektronicky
	veškeré záznamy po dokončení prací vytisknout a uložit v tištěné podobě!

možno i ve více exemplářích, + zálohovat na přenosných médiích (CD)
	zákon 122/2000 Sb. přinesl změnu – teď může být pod přírůstkovým číslem i více předmětů (pokud jde o stejný druh může být zapsáno pod jedno inventární číslo – musí se ale udat počet kusů)

(když chci zrušit jeden předmět – musím přečíslovat)

Dokumentace

	dochází k záměně s evidencí

označuje při sbírkotvorné činnosti a zachycuje okolnosti současnosti (např. dění v regionu – mapování výrobků v nějakém podniku) – životní styl, přestavba budovy atd.

primární dokumentace – samotná situace zachycení předmětu

sekundární dokumentace – získávání dalších informací o předmětu 

	SAMDOK – švédský dokumentační systém, kterým musí muzejníci dokumentovat 

(má 10 poolů/košů); centrum je ve Stockholmu
- zachovává strategie postupu (co kdo bude sbírat v dané oblasti)
- pořizují se záznamy > sestříháno a upraveno > videokazeta (pouze ve švédštině)
mluvené slovo se přepisuje, sepsán komentář a analýza
komentář objasňuje věci, které nemusí být jasné pozdějším generacím
- shromažďuje věci jak nové tak používané; jak běžné tak unikátní
- zachycení nálezové situace – u archeologů a geologů, ale i historiků a etnografů (pořízení nákresu s měřítkem, např. obrazy nebo nábytek nikdy nejsou solitéry – vždycky mají vztah k něčemu).( 5 )  22. října 2002
Práce s veřejností

Výzkum kdo tvoří návštěvnickou obec

	( muži, ženy, věk, kolik investují )

( jak tráví svůj volný čas – podíl muzea, aktivity – chodí / nechodí do muzea – proč? )
muzejnictví podfinancované
(nedostatek financí zakrývá mnohdy neschopnost muzejních pracovníků)
	přístup samotného muzea k návštěvníkům (dojem z výstavy)

přístup zaměstnanců (v pokladně, dozorce)

( Třebechovice pod Orebem – Betlém – 40/50 tisíc návštěvníků ročně )

Výzkumy veřejného mínění

	rozdělení do 3 skupin:

	lidé, kteří do muzea chodí

lidé, kteří do muzea nechodí
lidé váhající ( < měla by být zaměřena pozornost)	// známí, déšť
	forma: dotazník, rozhovor, anketa


( Brno – dinosauři – 20/40 Kč – velká návštěvnost )
( Česká Lípa – předvánoční výstava – „tržnice“ – kolekce, kapři, …)

Proč lidé nechodí do muzea? / Why don’t people go to museums?

	nudná majestátní budova (potichu, pomalu)

není bezbariérový přístup
není koutek pro odložení dětí (hračky, dozor)
nejsou obchody s předměty, se suvenýry atd.

Dozorce

	vždy pouze hlídá v jedné nebo více místnostech, aby nedošlo ke škodám

poskytují případné základní jednoduché informace
měl by (dle ICOM):	ovládat min. 1 cizí jazyk
mít základy sebeobrany
umět poskytnout první pomoc

Průvodce

	tlumočí návštěvníkům předem naučený text

snaha přizpůsobit výklad dané skupině návštěvníků
/ Jindřichův Hradec, Teplice, Mikulov – průvodce v muzeu /


Lektor

	základní pedagogické vzdělání, ne pouze prostý výklad

vedou specializovaný program pro návštěvníky (např. práce s pracovními listy, kvízy atd.)
(exponáty na které „si můžou sáhnout“) – oživení programu

Dioráma

	zvláštní způsob prezentace, kdy jde o kombinaci autentických předmětů, doplňkového materiálu s malbou či obrazy / foto

statická forma, hodně se používá  (např. obydlí lovců mamutů, život zvířat – přírodovědné sbírky)
Muzejní management a marketing

	vše přizpůsobeno muzejnictví, pozor na překladovou literaturu

// obecná literatura – maloobchod, řízení malých firem
	marketing – průzkumy trhu, zákaznické zájmy:

otevírací doba (většinou se kryjí s pracovní dobou)
// Louvre – 1x týdně do 22:00 X nonstop prodej potravin – otázka návyku //
// uzavírání muzeí o víkendech – úspory (víkendové příplatky dozorcům) – MZM v neděli zavřeno //
	úspory v osvětlení

zákaznické chování atd.
reklama – mizivá a málo nápaditá
poskytování servisu k výrobkům – sledují se reakce zákazníků (reakce na design, tvar, barvy atd.)
někdy záleží na maličkostech – drobná výměna popisek, doplňkové programy – oživení
zahraničí – externí pracovníci – dobrovolníci
využití bývalých zaměstnanců, studentů
shánění peněz, lobbing
// ČR – neúspěšná snaha PSP prosadit archeolog. //
// Nizozemí – spolky přátel muzeí – využití předních osobností //

Muzeologie

	studuje specifický vztah člověka ke skutečnosti, která je vytvářena prostřednictvím sbírání, ochrany a dokumentace předmětů z této reality a zprostředkování znalostí o nich


	historická muzeologie (historie sbírek, sběratelství; teorie sbírek, vazby mezi sbírkami, podmínky sbírání atd.)


	teoretická muzeologie (teoretická východiska oboru)

// co sbírat, jak sbírat, proč sbírat //
// vliv psychologie, teorie komunikace, pedagogika //

	teorie selekce            ( někdy se spojují dohromady )

teorie tezaurace
teorie prezentace

	aplikovaná muzeologie (~ muzeografie) – aplikace muzeologie do jiných vědních disciplín nebo činností související s chodem muzea (konzervace, management)

aplikace muzeologie do jiných sfér (konzervace, ochrana bezpečnosti sbírek, muzejní management, počítače, muzejní praxe)

	speciální muzeologie – jednotlivé vědní disciplíny v muzejních podmínkách (např. archeologie, etnografie, botanika, zoologie)

mnoho nezpracovaného materiálu, který není třeba uchovávat – muzeum to neumí vyhodit
muz. archeolog – snaha shromáždit vše, netřídí
 – kopou, ale netřídí			„banánové krabice“

	společenská muzeologie
obraz muzea ve společnosti

fungování muzea v rámci společnosti








Legislativa v muzejnictví

1. muzejní zákon 54/1959 Sb.

	stanovil muzea jako instituce a definoval je

co je muzeum, kdo může být zřizovatel, muzejní síť, podmínky financování, co by se mělo dít v případě zániku muzea
po roce 1989 nevyhovující

Ochrana kulturních památek:

	z dob vlády Marie Terezie a Josefa II. 

ochrana archiválií, nálezy mincí (povinnost nahlásit nález)
// groše z dob Václava IV. – 50 duplikátů //

	zákon z roku 1818 a během 19. století se ustanovuje památková péče, teoretikové a praktikové (Francie – Viollet le Duc; Anglie)


	České země:
Josef Mocker (Karlštejn), Kamil Hilbert (dostavba katedrály sv. Víta)

Max Dvořák a Alois Riegel, Jakub Sedláček

	Vznik institucí na ochranu památek, podílí se i muzea
	památkové ústavy

spec. přednášky pro stavební dělníky
přednášky pro pracovníky v cihelnách

	tendence o jednotný zákon


	50. léta 20. století – vliv SSSR, separace jednotlivých oblastí

trvá dodnes – muzea, památková péče, archivy, knihovny
zajištění sbírek proti krádežím, konzervace, restaurování
kdo se o co stará?? – spory

	Zákon o muzeích

Zákon o knihovnách 20/1987 Sb.
Zákon o archivnictví
Zákon o kulturních památkách

Ochrana urbanistických celků

	unikát > městské památkové rezervace – koncept stavebně historického průzkumu

památkář Líbal, historická jádra MPR – průzkumy, opravy (zvýšená péče)
později v zahraničí

	90. léta – dohody a spory

kdo schraňuje pečetidla?? (kancelář-listiny-pečeť-archiv)
archiv x muzeum (Východní Čechy – např. Chrudim)
muzeum může mít svůj vlastní archiv (a archiv nesmí žádat archiválie)!!

Není jednotný zákon o ochraně – vypracovány jednotlivé dílčí zákony


Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
Vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb.
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon)
Zákon č. 101/2001 Sb., o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků( 6 )  29. října 2002
Zákon č. 122/2000 Sb., o Ochraně sbírek muzejní povahy

	Žalman a kolektiv: Příručka muzejníkova I. ( dostupná na stránkách Asociace www.cz-museums.cz )


Centrální evidence sbírek /CES/

	je nutné mít přehled o sbírkách (sbírky muzejní povahy)

vedena na Ministerstvu kultury
všechna muzea zřizovaná orgánem státní správy (MK, MÚ, KÚ) se musela povinně přihlásit do CES (pol. května 2002), soukromá se mohou rozhodnout přihlásit na bázi dobrovolnosti

Povinnosti:

	muzea nahlašují inventární čísla (pokud není, nahlásíme přírůstkové číslo a později dodáme)

je možné přihlásit sbírku o minimálně 3 kusech
veřejně přístupná – ale u soukromých muzeí musí být souhlas (veřejně přístupná na Internetu)
obsahuje údaje o vlastníkovi (správci) sbírky a místě uložení, stručný popis, časové období, uzemí z něhož sbírky pocházejí
při změně ve sbírce (nové přírůstky, vyřazené předměty) musí muzeum zaslat zprávu (Zápis o změně) Ministerstvu
zápis o změně do 15 dnů (max. 30 dnů)
o zápisu do CES rozhoduje rada CES (která také sleduje všeobecnou činnost muzeí) a muzeum je vyrozuměno, sbírka dostane evidenční číslo

Evidenční číslo

	poté co je sb. zapsána dostává evidenční číslo (souhrnné přírůstkové a inventární číslo – 2. pohled)

eviduje i kulturní památky, národní kulturní památky (které jsou obsaženy ve sbírkách muzea)
	archiválie - muzeum může mít archiválie, muzeum nemá povinnost předat archiválie archivu

  archivní evidence
$9 Ochrana sbírek

	muzeum – vlastník a správce a tudíž má povinnosti – zajistit provoz muzea, údržba a ochrana sbírek
	zřizovatel – adekvátní podmínky; budova – uložení, prezentace; finanční zázemí


Kulturní politika státu

	(MK za Martina Stropnického, doděláno za Dostála)

postupně by kultura měla přejít na vícezdrojové financování (např. peníze od státu, krajského úřadu, města, sponzoři atd.)
ale právně nedořešené, muzeum si na sebe nevydělá a muselo by si tak shánět peníze samo
muzea zřizovaná státem – musí vydělané peníze vracet do státní pokladny
muzea zřizovaná samosprávou – otázka dohody
zřizovatel (tzn. stát) by měl financovat muzea na bezpečnostní zajištění (proti krádežím, požáru)
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Haagská konvence

	v případě vojenského konfliktu by neměla být místa se sídlem kulturní instituce bombardována či místem aktivních bojů)

muzeum by mělo být speciálně označeno – mezinárodní konvence – Modrý štít (Blue Shield)
označení na průčelí každé muzejní budovy; mělo by sloužit i v dobách míru při živelních katastrofách
(např. při povodních, kde toto označení selhalo)

(světlejší = bílá, tmavší = modrá)
	zřizovatel – povinnost – pravidelné konzervování a restaurování v I. i II. stupni evidence + prevence


	Dnes: snaha revitalizace metodických center – pokud muzeum nemá prostředky může požádat o pomoc jiné muzeum (např. při nedostatku konzervátorů a restaurátorů), které jim zdarma (případně za režijní cenu) musí poskytnout pomoc (kromě krizových situací nebo při maximálním kapacitním vytížení)

snaha o vybudování takového centra v Brně (v bývalé sídle Flextronicsu)
speciální konzervátorské a restaurační dílny (např. v Liverpoolu)

	muzeum musí určité prostory zpřístupnit návštěvníkům a badatelům

( > primární je ochrana předmětů – návštěvní doba, po jakou dobu)
badatelský řád – badatelna
	fotografování předmětů (degradační účinky světla)

zápůjčky, filmaři

	pravidelná inventarizace
umožnění kontrol pracovníkům Ministerstva kultury (vysoké postihy)

hlásit změny!

	hlásit zcizení předmětů

Stránka Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz - údaje o pohřešovaných předmětech, ale i o předmětech, které byly nalezeny, ale nenalezly ještě majitele
muzeum by nemělo přijmout kradené předměty (pokud ano, po vyjasnění by se mělo vrátit svému majiteli)
/ Muž v kožešinové čapce – za 2. sv. války ukraden ve Vídni židovskému majiteli /
/ British Muzeum – české sbírky /

	příspěvky na - zpřístupnění muzejních budov lidem s tělesným nebo jiným postižením – všechny státní instituce to musí umožnit – ukládá to zákon; nedodržuje se (např. chrudimské muzeum loutkářských kultur – v renesančním domě – nelze instalovat ani výtah)


Vývoz předmětů do zahraničí

	za účelem:


	zapůjčení na výstavu

odvoz do speciálních dílen za účelem konzervace nebo restaurování
bádání, badatelský výzkum (pro specialistu, který se u nás nenachází)

	náležitosti:

podat žádost o vyvezení na formuláři u vyhlášky 275/2000 Sb. (tiskopis má 3 části: A – pro MK, B – muzeum, C – putuje s předmětem, po návratu na území Republiky na MK)
povolení se povoluje v případě:
nesmí hrozit poškození předmětu a musí být právní záruky pro navrácení předmětu do vlasti
(r. 2001 /10/11 - zákaz vývozu jakýchkoliv předmětů kvůli Vlad. Železnému / Kramářova sbírka)
(v BA – Nostalgia Expo na přelomu 11/12)
volný pohyb v rámci zemí EU
ČR není zatím v EU > extra formality na hranicích
vývoz musí být zaznamenán v CES


Inventarizace sbírek

	dělá se průběžně

do 0,5 mil sbírkových předmětů – jednou za 10 let
nad 0,5 mil sbírkových předmětů – jednou za 15 let
inventuru provádí komise (minimálně 5 členů)
kontrola evidenční karty předmětu a dělá si průběžné poznámky:
o fyzickém stavu předmětu
zásahy – jaké a které předměty
zápis – podpisy všech přítomných
termín odstranění závad + další kontrola
inventarizaci možno ve zvláštních případech vynechat

	namátková inventura MK

muzeum je povinno inventuru umožnit (poté čekat na výsledky)

	inventura sbírkového fondu (průběžně)
	inventura majetku muzea (každoročně – fyzická kontrola dle seznamu – odpisy /počítače 5let/ )


Evidence

	zákon, vyhláška, nadřazený zákon

vyhlášky jednotlivých Ministerstev
chronologická, systematická evidence + fotografie
u sbírek čítající 
	do 3 tis. sb. předmětů movitých
a 11 tis. sb. předmětů nemovitých
by měla stačit dle vyhlášky pouze chronologická evidence
( 7 )  5. listopadu 2002
Svaz československých muzeí vlastivědných

	dobrovolné sdružení

MŠANO – metodologická pomoc muzeím, Ministerstvo školství a osvěty
Muzejní obzor – pouze 2 čísla, pak zanikl
přidělovalo dotace muzeím > Svaz je pak přerozděloval
	Fridolín Macháček – svědomitý pracovník; skutečně objížděl muzea a prováděl inspekce

pojišťování: dodnes není dořešeno pojištění celého sbírkového fondu
podíl na akcích, které sám neorganizoval
	soupis knihovních fondů (nedokonalé)
(staré tisky od 1500 – 1801)
	během 2. světové války činnost utlumena; po 2. světové válce v 50. letech Svaz zanikl, ale zachoval se archiv (nyní ve St. archivu v Praze)

	nařízen vznik metodických center – Ústřední muzeologický kabinet a potom pobočky u jednotlivých muzeí


Vznik AMG

	po roce 1989 snaha po změnách
	1990 – vznik Asociace českých a moravskoslezských muzeí

AMG – oficiální zkratka
	2000 – Sněm v Jihlavě – změna názvu – Asociace muzeí a galerií České republiky

internet : www.cz-museums.cz
dobrovolné členství
sdružuje muzea na území ČR, případně jednotlivce:

	kolektivní (institucionální)
(veřejný zástupce – většinou ředitel/ka, členy jsou i zaměstnanci muzea)
	individuální
(členem občan ČR, jeho činnost blízká muzeu)
	čestné
(mohou získat významné osobnosti českého muzejnictví – např. Josef Beneš)


	každý člen má průkaz Asociace (u kolektivního členství může mít každý člen muzea – kromě uklízeček, sezónních průvodců)

opravňuje k volnému vstupu do všech členských muzeí (uznávají i mnohá nečlenská muzea)
vzájemná dohoda s nestátními muzei v Sasku, dohoda se Slovenskem, jednání s Bavorskem
cílem je uzavřít dohody s okolními státy
jednání o upravení stanov členství v Asociaci – studenti (např. muzeologie nebo příbuzné obory) – ve fázi uvažování
mimo čestné členy – příspěvky:

	individuální členové (cca 350 Kč/rok)

kolektivní, do 10 osob (cca 1 200 Kč/rok)	// úvazky sečteny na celé osoby
kolektivní, 11-25 osob
kolektivní, 26-70 osob
kolektivní, nad 70 osob (cca 20 000 Kč/rok)

ediční činnost AMG:

	členové dostávají zdarma materiály vydané Asociací
	Věstník AMG - informace o činnosti komisí, o výstavách a seminářích

vychází 6x ročně (má i elektronickou obdobu na Internetu)
příloha Muzejní obzory (materiály z konferencí, bibliografie, teoretické články, …)
	Adresář muzeí (tištěná podoba 1x za 2 roky, na CD každoročně)       // 2000 aktualizované vydání
Kalendárium akcí
	Etický kodex ICOM – vydala Mezinárodní Asociace

příležitostné tisky

	všichni funkcionáři pracují dobrovolně a zdarma

pracovníci Asociace – 2,5 úvazku; zbytek tvoří dobrovolníci

Nejvyšší orgán Asociace – Sněm Asociace

	1x za 3 roky

poslední v Jindřichově Hradci (1997), Jihlava (2000)
Jihlava (2000) : změna názvu - Asociace muzeí a galerií České republiky
další sněm (okresní město) – NE Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové
	podmínky konání Sněmu:
	okresní město

dobrá dostupnost všem
možnost ubytovat cca 150 lidí
sál pro cca 150 lidí
zázemí, základní technika
pravidelné střídání Čechy – Morava
(těžké k sehnání, minimálně půl roku dopředu)
	Sněm má právo měnit stanovy

volí se další organizace, které koordinují spolupráci orgánů (přímo do funkcí)
schválení plánu na další trienále, zpráva o činnosti za předchozí trienále
přijímání nových členů
schvaluje finance na 1 rok

nejvyšší orgán Sněmu – Senát Asociace

	výkonný orgán – Exekutiva AMG
	Exekutiva AMG – složení:

6 členů – předseda, 2 místopředsedové (jeden z nich statutární zástupce), 3 další členové:
	Pavel Ciprián (ředitel Jihomoravského muzea, Znojmo)
Eva Dittertová (Chebské muzeum, Cheb)
Milana Burdychová (okresní muzeum, Chrudim)
Michal Beneš (okresní muzeum, Mladá Boleslav)
František Šebek (Pardubice)
Michal Lukeš (Národní muzeum, Praha)
	Senát se schází dle potřeby – obvykle 6x za rok (nejméně 2x za rok)
schvaluje nové členy, kalendář – finace rok zpět, legislativní úpravy
zpráva o činnosti za předchozí rok, změny v plánu trienále …

Akce pod záštitou AMG

	konference Muzeum a změny, Muzeum roku

(proběhlo)
	projekt Muzea a profesionalita na prahu 21. století, akce:


	Škola muzejní pedagogiky
(1 roční kurz pro muzejní pracovníky, říjen-květen, 1 x za měsíc 6 hodin výuky, letmé základy z dějin muzejnictví, červen – závěrečná zkouška, cca 20tistránková práce)
	Gloria Musealis
(soutěž mezi muzei v určitých kategoriích, snaha zvýšení prestiže muzejnictví, pod patronem MK, finanční ocenění)			// doposud 2 přihlášená muzea //

// 18. května 2002 – 1. ročník, výsledek 18. května 2003 + vyhlášení nového ročníku //
    - kategorie:	- výstava roku
- publikace roku
- počin roku
	EMYA – Evropská cena muzea roku (European Museum Year Award)

- cenu vytvořil Juan Miró (10 cen za rok)
- nestálá pravidla (různí lidé navštěvují různá muzea > zpráva)
Náprstkovo muzeum – ‘Austrálie a oceánie’
Prácheňské muzeum v Písku
‘Lapidárium’ Národního muzea
Pivovarské muzeum v Plzni – zvláštní cena – „jak se dokáže muzeum o komisaře postarat …“
- poslední ocenění získalo Guggenheimovo muzeum v Bilbau

	vytváření standardů práce v muzeích

jak definovat na co má návštěvník právo
Úprava legislativy, vstup do EU

Co vše lze nazývat muzeem?
	ochranná známka nebo certifikát (veřejně vystaven), který zaručuje určité služby na určité úrovni


Sdružování muzeí v rámci Asociace

	v rámci Asociace se mohou muzea sdružovat

v každém kraji existuje krajská sekce – sdružuje všechna členská muzea, i některá nečlenská z dané oblasti
Jihomoravský kraj – Antonín Reček, ředitel muzea Brno-Východ (další kraje – Internet)
	regionální kolegia – sdružují muzea z určitých historických důvodů (institucionární členové)

Prácheňských muzeí
muzeí královských měst (zastoupena jen některá)
muzeí Boženy Němcové
odborné a oborové komise (individuální a čestní členové)
	odborná komise – sdružují lidi zajímající se o určitou odbornou činnost (management, nutnost speciální komise pro bezpečnost)
oborová komise – sdružení zaměstnanců, jednotlivých oborů (archeolog, preparátor, geolog, zoolog, botanik, historik, …)
	předsedové těchto kolegií, komisí + členové exekutivy  – automaticky členy Senátu
(kraj+exekutiva – rozhoduje hlas předsedy (sudý počet)) (hlas rozhodující)
(ostatní) (hlas poradní)

Financování AMG

	členské příspěvky

granty od MK (cca 0,5 mil Kč na projekt) na konkrétní projekty
jiné grantové organizace, sponzorské příspěvky (málo)
problémy s placením od členských institucí (některé neplatí)
někdy se získané peníze uloží na termínovaný vklad > využití úroků
peníze na prezentaci Asociace
(Veletrh muzeí v Třebíči)







// REGION TOUR – druhý týden v lednu (čt, pá, so, ne) na BVV v Brně
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ICOM – International Council of Museums

	ustanoven 1946 v Paříži

sdružuje muzea a muzejní pracovníky z celého světa
AJ a FJ (neoficiální ŠpJ)
nejvyšší orgán – generální konference – jednou za 3 roky
	2001 Barcelona (poslední revize kodexu)
1998 Melbourne
1986 Buenos Aires (přijat etický kodex ICOMu)
	každý stát: Národní výbor (National comittee)
	3 roky funkční vedení
1 x za rok schůze
	v čele prezident – Fr. Jacques Perot
5 členů výboru, sekretariát – sekretář, pokladník
při ICOMu komise pro etiku
Kateřina Tlachová z Moravské galerie (předsedkyně Národního výboru pro ČR)
	Mezinárodní výbory (International comittee) – sdružují muzea podle určitého druhu zaměření


ICOFOM – International comittee for Museology

	Mezinárodní výbor pro muzeologii

70. léta – Vinoš Sofka, Peter van Mensch
vystřídali se ve vedení a dali jí náplň
zavedli každoroční zasedání na vyhlášené téma
(vyhlášeno na rok dopředu; zasílání příspěvků > svázáno a rozesláno > diskuse nad příspěvky)
	ICOFOM Study Series (ISS)

vychází ICOFOM News
Internetové stránky: www.icom.org (> International committees > ICOFOM)
zasedání po celém světě; Mnichov, Brno + exkurzní program (3-5 dní); cca 50-70 účastníků
dále: Opava, Venezuela, Švýcarsko
zasedání se koná i v rámci ICOMu

ICTOP – International comittee for Training of Persons

	vzdělávání muzejních pracovníků

vydal doporučení jednotlivým zemím, jak by mělo vypadat vzdělávání jednotlivých pracovníků
internacionalizace
ochrana a bezpečnost sbírek
každé muzeum má svá specifika – legislativa
počítačová technika – nadvláda Microsoft Windows (u nás hlavně Microsoft Excel)
úkol ČR – maximálně centralizovat a sjednotit systém evidence sbírek
každá země si výukový program udělá sama
(nedostatek literatury – hlavně američtí autoři – u nás neaplikovatelné)
adresáře s přehledem škol, kde se vyučuje muzeologie

ad ICOM

	přestal vytvářet centrální bibliografie
	členství v ICOMu:
	instituce – poplatky

individuální – poplatky
čestné (neplatí příspěvky)
studentské – poplatky
	členský příspěvek v EURO (přepočítává se na národní měnu)
individuální člen platí cca 1 800 - 2 000 Kč
instituce cca 10 000 Kč a více
průkazka pro jednotlivce
instituce dostane pouze 3 průkazky ! (diskriminace !!!)
seznam členů ICOM v ČR dostupný na Internetu – www.mzm.cz (dole emblém ICOMu > členská základna > seznam s kontaktními adresami)
Brno: Technické muzeum, MZM, Moravská galerie, Muzeum romské kultury atd.
člen dostává ICOM News (4x ročně) – AJ / FJ
1x ročně vychází Study Series (obojetně), etický kodex
většina muzeí průkazku uznává (snad kromě některých soukromých muzeí)
(někdy výstavu pořádá NM, ale na jiném místě)

Etický kodex

	první myšlenka na kodex vytvořena na 11. konferenci v Kadani 1974

1986 v Buenos Aires (= 15. generální konference)
2001 v Barceloně – revize
nezávazná forma zakotvující chování lidí v podobných situacích
definice muzea podle ICOMu
zakazuje střet zájmů (neměli bychom sbírat to, čemu se profesně věnujeme – před nástupem do muzea ji prodat)
// aféra s olomouckým monoxylem //
	řeší problematiku konzervování a restaurování

……….


-
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Kodexy

	všechny kodexy – norma bez právní účinnosti (plní se dobrovolně)
existují v mnoha oborech (MU – univerzitní kodex? > diskuse)
potřeba kodexů v muzejnictví – na přelomu 19/20. století – muzea spravována spolky
vznikly z nutnosti, aby nerozhodoval jednotlivec a v muzeích nedocházelo ke ztrátám
// př. výměna truhly kus za kus //

	státy: (národní, mezinárodní působnost)


	Vytváření národních, mezinárodních kodexů

	1. mezinárodní kodex 1918 v Německu

1925 Americká Asociace muzeí
konec 60. let 20. století
další etické kodexy se objevují až během 70. let 20 . století
národní kodexy: 1978 USA; 1979 Kanada, Izrael; 1982 Austrálie; 1983 VB, 1984 Německo etc.
	ČR – u nás neexistuje žádný kodex (nevznikl, ani nebyly tendence ke vzniku)

„dohoda“, že se bude dodržovat etický kodex ICOMu (1986, 15. konf. v Buenos Aires)

	Vznikají speciální etické kodexy

	upravují činnost v jednotlivých oborech

např. u konzervátorů:
1963 Velká Británie – Standardy pro práci a profesionální vztahy v konzervování (Standards of Practice and Relationship…)
vzorem je ale kodex z roku 1980, Americké Asociace konzervátorů
ČR – 1984 – přeložen kodex, který vychází ze sborníku konzervátorské konference v Luhačovicích

	Obecný obsah kodexu

	1. preambule (kdo přišel s myšlenkou a proč, účel kodexu; obecná rovina)
	2. paragrafy a články
koho se týká

práce a základní přístupy, zásady práce
spolupráce s odborníky
dokumentace – všechny postupy by měly být zdokumentované (text, fotografie – lepší jsou diapoziotivy, video)
postupy co nejšetrnější – nesmí docházet ke ztrátě a poškození
// plazmatická redukce – nedojde k poškození ani ztrátě, ale změní se chemické složení předmětu //
	použité metody musí být k materiálu co nejšetrnější – krátkodobě i dlouhodobě

// metoda mikrovlnného ošetřování papíru (Reflex č. 46/02, č. 1/03) – 70 °C – poškozuje se struktura papíru + nerovnoměrné působení na předmět //
	otázka vzdělání muzejních pracovníků – mluví se o vysokoškolském vzdělání – téměř ve všech oborech muzejní práce; konzervatoře – širší záběr, ale situace je mizerná

// AVU – malířství sochařství;
// VŠCHT – kurzy, ale nejsou přímo konzervátorské, spíš zaměřené na analýzu;
// škola v Litomyšli s akreditací do Bc. – knižní a nástěnná  malba, kámen, sochy;
// VOŠ Turnov – šperkařství;
// VOŠ Brno – textil;
// SŠ Písek – konzervace a restaurace historických automobilů;
// SŠ Karlovy Vary – porcelán, sklo
	nikde se nevyučují kovy (Fe, barevné kovy), papír (pauzák, kartony) – fixy (minimální trvanlivost)

nutnost budování knihoven a vydávání odborné literatury, archivy pro konzervátory (už zřízen při AVU – sborník Technologia a Artis) // o restaurování Mistra Theodorika
co by konzervátor měl a neměl při konzervaci: NE – poškodit předmět, ANO – dokumentovat atd.
vlastní zásah, ne bez předchozího průzkumu (kovy – RTG)
ne pouze aktivní zásah, ale poté i uložení do vhodných podmínek (chladný, vlhký depozitář)
// cínový mor – přeměna -cínu (šedého) na -cín (bílý) > prášek
// nezastavitelný proces (potřeba zalít nový cín)
// teplota pro předměty z cínu musí být vyšší než 13 °C (15 ! , 17-18)

	Kodexy pro kluby a společnosti přátel muzeí 

	sdružení lidí, kteří se zajímají o muzea a jeho obory, kt. Případně pomáhají muzejním pracovníkům

sdružení botaniků, zoologů, …
Brno: Muzejní a vlastivědná společnost
u Technického muzea „tramvajklub“ – v Líšní depozitář s prostředky MHD
// př. vozy tažené karolinkou – parní lokomotiva (květen/červen)
// konečná tramvaje č. 13 označována jako Technické muzeum ~ zásluha spolku
// pomoc v odborné činnosti
	kluby přátel v Holandsku – snaha získat do spolku známé osobnosti > donátoři, sponzoři, peníze
	ve Francii – spolky jako prostředník mezi grantovými organizacemi a muzei (částečně i u nás)
	USA – ne bezplatně, povinnost platit příspěvky (odstupňované dle majetkových a sociálních poměrů člena); ale poskytuje výhody (cca 100 USD - pozvánky na vernisáže výstav atd., + katalog, ++ rezervace místa v muzejní kavárně); dobrovolná práce pro muzea a galerie

členové těchto spolků – nemají přístup do depozitářů, nesmí provádět neoprávněné zásahy (např. konzervace či restaurování)
veškerá agenda spolku – oddělená od agendy muzea
bez konfliktu zájmů
ČR – vznik souvisí se zákonem o sdružování občanů – přípravný výbor (vypracuje základní stanovy a způsob financování) – své stanovy zašle na Ministerstvo vnitra (ne konflikt se stanovy státu) – svolána ustavující valná hromada, kde je právně ustanoven spolek (registrační číslo, bank. Účet, oficiální razítko, atd.)
obnova spolků (z Rakouska-Uherska a 1. republiky – bylo povinností městských představitelů, učitelů, farářů, atd. být členem nebo ve vedení nějakého spolku)
české a německé spolky v pohraničí (málo informací o českých spol., informace o německých spolcích neznámo kde)
80. léta – spolky zrušeny režimem

	kodexy zabývající se muz. obchody, kavárnami nebo restauracemi – aby to nesklouzlo k pouhé komerci


	kodex pro Public Relations (práce s veřejností) 1984 ICOM

	oborové kodexy pro zoologii, etnografii, botaniku, …



	Peter van Mensch – formuloval 7 společných principů pro všechny kodexy:


	1. odpovědnost vůči tvůrci nebo uživateli předmětu a jejich společnosti

2. odpovědnost za ochranu informační hodnoty předmětu a jeho zpřístupnění
3. odpovědnost pracovníků vůči instituci ve které (pro kterou) pracují
4. odpovědnost muzea k otázce financování
5.odpovědnost vůči kolegům uvnitř i vně instituce a lidem o muzeu se zajímajícím
6. odpovědnost vůči návštěvníkům muzea
7. odpovědnost vůči komunitě ve které muzeum působí

	ČR – používá etický kodex ICOMu, ale mnoho věcí upravuje zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy – tj. vystavování, konzervování atd.


	zapůjčování předmětů – oživuje činnost muzea a výstav (zapůjčování mezi institucemi a nebo od soukromníků = dlouhodobé zápůjčky – objevilo se i po restituci – soukromníci to chtěli většinou prodat do zahraničí, ale mnohdy to i zapůjčí muzeu( 10 )  3. prosince 2002

sbírkotvorná činnost

	vyřazování ze sbírek – u nás málo; měla by bát ustanovena instituce / komise pro vyřazování; muzeum si nejdříve musí ujasnit co vlastní


	otázka jednání zaměstnanců / instituce na veřejnosti nebo vůči jiné instituci – profesionální vztah

musí na veřejnosti vystupovat jako zástupce té instituce, která ho zaměstnává
	pracovní smlouva, pracovně-právní závazky – smlouva o tom co zaměstnanec musí a má (stejně tak instituce)
otázka bezpečnosti práce – ochranné pomůcky (plášť, rukavice, boty s protiskluzovou podrážkou, případně respirátory, …)
   – proškolení o bezpečnosti (při přemísťování předmětů…)
		// nenosit tabule skla nad hlavou; ukládání chemikálií, označení, průvodní list
	otázka osobní bezpečnosti za sbírky a zodpovědnost všech pracovníků muzea;

depozitář má na starost jeden pověřený pracovník – hmotná zodpovědnost (při nástupu do muzea požádat fyzickou inventuru !!)
muzeum má vnitřní řád, kde stanoví pravidla přístupu do depozitářů (jiná osoba pouze v doprovodu odpovědného / pověřeného zaměstnance)
v nepřítomnosti tohoto pracovníka – komisionální otevření – po uzavření je místnost případně zapečetěna a sepsán protokol o vniknutí do depozitáře
vystavené předměty – záležitost všech pracovníků muzea (odpovědnost)
povinností zřizovatele je zabezpečení sbírek – opatřit bezpečnostní systémy (mříže – v přízemí, ve vnějších i vnitřních oknech a dveřích; bezpečnostní zámky; elektronické systémy reagující na různé podněty; čidla indikující požár + samozhášecí systémy – různé látky pro hašení > nesmí dojít k poškození předmětu atd.)
konzervování a restaurování
muzejní pracovník i když není v práci zastupuje instituci
pravidelné tiskové konference (pro jednání se sdělovacími prostředky)
	při rozhovoru je nutno požadovat autorizaci textu ( > novináři překrucují i když jsou seriózní)	// je možná dle tiskového zákona
ptát se, kde bude článek/rozhovor uveřejněn
pro tiskové konference se připravuje písemná tisková zpráva, aby novináři nepsali bludy; je vhodné připravit občerstvení (jinak novináři nepřijdou)
některé věci se nesdělují (např. uložení vzácných předmětů, tajných listin nebo dokumentů)
komunikace se školami, vědeckými institucemi
	přístupnost muzea – mělo by být dobře dostupné dopravou (někdy jezdí muzeum za školami – např. program k tématu probíranému ve škole)
kopie předmětů k dané době – škola si může zapůjčit nebo zakoupit

Výuka muzeologie

	otázkou spíše 20. století (náznaky už v 19. století – ne systematické vzdělávání)

vyplynula z praxe, ale není všechno pokryto (např. výuka o kovech)

	ČR – zahájena v březnu 1922 – Jaroslav Helfert – na FF MU – zahájeny roční kurzy – výuka na určité téma (dějiny muzejnictví, sbírkotvorná činnost, konzervace sbírek atd.) 

do roku 1939 – uzavření vysokých škol nacisty
po roce 1945 – poslední doložené přednášky 1948, ale možná až do 1950 (nejsou doklady ke školnímu archivu) > výuka zanikla (1950 - Helfert odchází do východních Čech)

	další snahy: 60. léta, Brno:


Jan Jelínek

	světově uznávaný český antropolog; 60. léta 20. století, domorodé kmeny v Austrálii ( > jmenován náčelníkem!!)

uvědomoval si nutnost muzeologického vzdělání – specializované výuky i běžné muzejní činnosti > 12/1963 rozhodla vědecká rada FF a pak i Univerzity o založení externí katedry muzeologie
Jelínek pověřen vypracováním projektu a personálním obsazením
při MZM založil muzeologické oddělení – mělo se podílet na výuce
zpočátku forma postgraduálního studia = 3letý kurz (3denní konzultace 1x za měsíc)
4 základní učební plány - postupné změny v původních plánech: (1.) dostatek praxe
angažoval se v ICOMu (stal se i prezidentem) > časové vytížení > přesunul povinnosti na pracovníka katedry Zbyňka Zbyslava Stránského

Zbyněk Zbyslav Stránský

	( přezdívaný „ZZ“, případně „ZZTOP“ ) – (2.) odbourání praxe (formou kurzů)

celorepublikově organizované kurzy (Česko i Slovensko)	// Holman, ukonč. 1993 za ČSFR
kurzy běží dodnes (jen dočasné pozastavení, 15 ukončených běhů, 1 dobíhající = přibližně 250 lidí)
// cca ½ pracuje stále v muzeu
	externí katedra postupně přechází v interní a zařazena pod katedru archeologie (Doubravka Ševčíková – maskot arch.)

1992 – zřízena samostatná katedra muzeologie
1993 – otevřen 1. ročník denního studia muzeologie v kombinaci s jiným oborem (jediná katedra s akreditovaným Mgr. studiem)		// 93 – akreditace mgr. studia – příliv studentů z Opavy
1995-96 nepřijímáni noví studenti
1996 – přibyly kombinace s obory na PřF > geologie a biologie
omezení kombinací (asi na 9,10); vyloučeny kombinace s jazyky; 5 ročníků denního studia; max. 20 lidí v ročníku;  10-12 lidí; 2002/2003 – 45 lidí v 1. ročníku
1996 – (3.) sloučení kateder archeologie a muzeologie
1999 – založení kombinovaného typu studia
2000 –  otevřen 1. ročník kombinovaného studia (= dálkové studium) – 3denní konzultace 1x za měsíc – zakončeno titulem Bc., 48 studentů

Letní škola muzeologie – ISSOM – Unesco International Summer School of Museology

	založena 1986, 1. kurz 1987

určeno hlavně pro zahraniční zájemce
3 týdny v Brně, v červenci nebo v srpnu
přednášky (semináře) i v muzeu; občasné diskusní večery; exkurze (hl. Rakousko, Slovensko)
cena 1200-1500 USD (zahrnuje ubytování, stravu, busy, honoráře vyučujícím, stud. materiály atd.)
// x Vídeň – 1 týden kurzu 800 EURO

	od r. 1995 – 2 kurzy (specializované)

1. práce se sbírkami, sbírkotvorná činnost, dokumentace, evidence
2. práce s veřejností
3. konzervace a ochrana sbírek
4. marketing a management muzeí
cca 14 dní
zajišťuje UNESCO


Unesco Chair of Museology and World Heritage	// katedra v Chair - stabilní kádr + externí spolupráce

	1994 – generální ředitel Unesco + MU Brno – smlouva

několik lidí zajišťujících chod
náplň: vědeckovýzkumná činnost; budování odborné knihovny; výuková centra; výuková činnost, kurzy


	„vešli do dějin“ – Jelínek, Stránský, Sofka


( 11 )  10. prosince 2002
Slezská Univerzita v Opavě – Ústav historie a muzeologie (1991)

	Vladimír Beneš a Josef Řáč – už nevyučují

Petr Vojtal
muzeologie pouze v kombinaci s historií
zaměřeno na úvody do disciplín vyskytující se muzeích
výstavnictví méně
konzervátorství
nejde o plnohodnotnou výuku
od roku 1995 i Mgr. stupeň
ani jedna katedra nemá doktorandské studium = PhD., ale v muzeologii může udělat PhDr.< i Opava


Plzeň – Frída,

Pardubice – Šebek,

Ústí nad Labem UJEP – Houfek,

České Budějovice

- tu semestr či dvou muzeol. (většinou přidruženo k nějakému jinému předmětu)

	2002 – otevřen kurz muzejní propedeutiky – jednoroční, pro zaměstnance muzeí, úřadů apod.; 1x měsíčně 6 hodin (vždy ve středu) od října do června
	uvedení do problematiky

výuka v Praze na sekretariátu Asociace v Jindřišské ulici
maximálně 30 lidí


Výuka muzeologie v zahraničí:

	ve většině muzeí základní kurzy jsou

rozšířenější je konzervace

Slovensko
Univerzita Jána Ámose Komenského v BA – kurzy převážně pro dálkaře
Univerzita Cyrila a Metoděje v Nitře
Univerzita Matěje Béla – katedra ekomuzeologie v BB (detašované pracoviště v Banské Štiavnici)
(muzeologie, ekomuzeologie, konzervace)
	výuka při Matici Slovenskej v Martine

konzervace:
	Akademie výtvarných umění
Architektura (zaměřeno na architektonické památky)
Academia Istropolitana – soukromá škola v BA

Maďarsko
Univerzita Meislolz
Muzeum v Budapešti
Kurzy na Akademii umění

Rakousko
Donauuniversität v Kremsu – postgraduální forma
Univerzita Vídeň – FF
Univerzita v Grazu
Konzervace: AVU ve Vídni (učil tam i Hundertwasser – původem z CZ)

Německo
Lipsko
Berlín, Mnichov (muz. centrum)
každá spolková země má své kurzy pořádané ve spolupráci se svou muzeologickou radou
na Univ. muzejní pedagogiky
hustá síť škol na konzervaci FHTW – Fachschule für Technik und Wirtschaft
	každá škola má svou specializaci
	kurzy jednotlivých svazů, které pokryjí téměř všechny obory konzervace

Polsko
Jagellonská univerzita v Krakově – i konzervace
Univerzita ve Waršawě
konzervátorství na Univerzitě Mikoláše Koperníka v Torunu

Finsko
Univerzita v Jyvaskyllä, Univerzita ve městě Turku
(muzeologie i konzervátorství); kurzy Svazu muzeí

Švédsko
Univerzita v Umeå – muzeologie
	Univerzita v Göteborgu – konzervace, kurzy na Uni v Uppsala

Norsko
Uni v Oslo (muz. + konz.)

Velká Británie
Uni v Leicesheru (Department of Museum Studies)
velká publikační činnost anglických a amerických autorů)
	většina je použitelná u nás, kromě ekonomických věcí
	City univerzity v Londýně (dobré www stránky)

Skotsko
Univerzita v Edinburghu
Univerzita v St. Andrews

Irsko
Univerzita v Belfastu
Severní Irsko – Dublin

	konzervace – spojována s archeologií a antropologií

City Univ., Unive. Of London, Nottingham,, Cardiff (Brit.)

Nizozemí
Reinwardt Akademie v Amsterdamu – učí tam Peter van Mensch (i mezinárodní kurzy v AJ)
kurzy pořádá nizozemský svaz muzeí
konzervátorství – na Akademi výtvarných umění v Amsterdamu nebo Utrechtu

Belgie
katolická univerzita v Lovaňi ~ Leuven [léve(-n)],  Gent

Francie
kurzy na Sorboně v Paříži, Lyon a Grenoble [-nóbl]
výuka soustředěna na Ecole de Louvre – tříleté kurzy muzeologie;
Ecole Nationale du Patrimoine – zařízení Ministerstva kultury

Španělsko
Zaragoza [saragosa], Barcelona, Madrid (i konzerv.), AVU
Portugalsko
muzeum v Lisabonu

Švýcarsko
Univerzita v Basileji

Balkán
Slovinsko – Univerzita v Lublani
	Chorvatsko – Univerzita v Záhřebu
pobočka v Dubrovníku (kurzy zaměřené na památkovou péči a ochranu během válečných konfliktů)
	Jugoslávie – Univerzita v Bělehradu

Makedonie – nejsou informace
Rumunsko – kurzy na Univerzitě v Bukurešti
Bulharsko – Sofie a Varna
Řecko – Univerzita Kréta; Soluň a Atény - i konzervátorství

Rusko
Lomonosova univerzita v Moskvě; na jiné spojeno s cestovním ruchem
Petrohrad – AVU > propojeno na Ermitáž
Krasnojarsk, Kazaň – výuková centra

Izrael
Univerzita v Haijě – přímo katedra

Kanada, USA
většinou každá univerzita má nějaké kurzy
většinou muzeologie jako jednoborové; tříleté studium
Smithsonia institute ve Washingtonu – ve 40. letech 20. století
= vědecké výzkumné centrum, které sdružuje muzea (viz další semestr Obecné dějiny muz.)
	univerzita v Montréal [montriol], Québecu [kvibeku], Vancouveru [venkúvru]


Brazílie
Katedra muzeologie v Rio de Janeiru – zal. 1932 – nepřetržitě fungující katedra na světě
	São Paolo [saun paulu], Belo Horizonte [belorizonty]

Argentina
Buenos Aires

Peru
Lima

Indie
Dillí, muzea napojena na psychologické disciplíny

Japonsko, Čína

JAR
Kapské Město, Johannesburg

Nigérie, Tunisko







Obecná organizace muzejnictví

	v 19. století – muzea na spolkové bázi = spolek > založil muzeum a zpřístupnil ho veřejnosti (= při významných svátcích a pro školy)
	snaha ministerstev zasahovat do činnosti > omezení pohybu starožitností po území monarchie

po roce 1918 spolky spravovaly sbírky, ale měl jiného vlastníka (např. město)
objevuje se závislost (relativně malá) na státních organizacích – MŠANO – muz. poskytování dotací
metodicky řídil Svaz
	1948 – většina muzeí pod státní správou > závislost na státu
	pod Ministerstvem kultury (většinou)
specializovaná – např. Vojenské muzeum pod Ministerstvem obrany, Zemědělské muzeum pod Ministerstvem zemědělství
dones situace jako před rokem 1989, málo změn
změna územního členění – stát si ponechal asi 20 muzeí > zbytek pod kraje
	„boom“ muzeí, soukromá muzea
kulturní politika státu (začal Stropnický > Dostál) – rozmělnit závislost na jednom zdroji (stát), už funguje v Evropě

( 12 )  17. prosince 2002
snaha udělat z muzeí
	instituci s vlastními budovami
kulturní centrum (sbližování menšin)
například Muzeum romské kultury, Muzeum Rusínů, Muzeum karpatských němců …

	v západní Evropě – větší spolupráce s menšinami (poznání kultury)



Ekomuzea

	zakonzervování určité lokality, zákaz budování novostaveb, lidé tam žijí bez dohladu nesmí být zasahováno do lokality

+ vznik muzeí – Francie, Kanada, Norsko, JAR
nová se už nezakládají

Nová muzeologie

	maximum akcí muzea by se mělo konat mimo muzeum – v parcích …

snaha zapojit obyvatele města do muzejních akcí
Francie, Kanada, USA

Politika a muzea

	aktuální problémy muzeí > přechod na EURO-muzea zakomponovaná do vysvětlovacího procesu

měla by zůstat nezávislá na politicích, pouze uspořádají výstavu k danému problému
osvětové sdružení – působení na veřejnost



Naše významné osobnosti muzeologie


Jiří Neústupný 

	základy muzejnictví u nás (archeolog Národního muzea)

speciální muzeologická literatura:
„Otázky dnešního muzejnictví“
„Muzeum a věda“
autorem prostorných vitrín – jsou mohutné a hluboké – malé předměty tam zanikají

Kliment Čermák

	městské muzeum v Čáslavi (spravoval ho archeologický a muzejní spolek)

snaha o metodiku – jak se má vést evidence, ukládání prezentace

Karel Václav Adámek

	z Holic, působil v Praze

snaha o založení Celozemského sdružení v Českých zemích (obesílal muzea s dotazníky – zda dělají přednášky, aktivity …)  –  nebyla vůle spolků
zachována pozůstalost s jeho výzkumem – uložena ve Státním ústředním archívu

Fridolín Macháček

	Plzeň, 20-30. léta 20. století

aktivní člen Svazu
působil pro plzeňský kraj jako metodický pracovník a kontrolór
Vladislav Lábek

	Národopisné muzeum Plzeňska

etnolog, specializovaná muzeologie – etnografie

Josef Beneš

	etnograf v uherském Brodě – i ředitel

50-60. léta – působil na Ministerstvu kultury
	„Bibliografie“ – časopis. články, metodické materiály, vyhlášky, normy:
	„Směrnice pro správu muzeí“

70. léta – Beneš + Neústupný – pomaturitní studium muzeologie …
Beneš – vyučující – stál u zrodu Opavské katedry muzeologie

Jiří Špét

	dějiny českého muzejnictví

skripta „Přehled dějin českého muzejnictví do roku 1945“ – nebyly nikdy vydané
	„Muzea ve vývoji č. společnosti“ = „Špét ve vývoji“

sudetoněmecká muzea v pohraničí (málo materiálu – sudetští Němci si to odnesli sebou)

Zbyněk Zbyslav Stránský

	(přezdívaný „ZZ“ , „ZZTOP“)

muzeum ve Středních Čechách – Poděbrady > dnes v MZM
učil zde na MU, řídil po Jelínkovi celou katedru muzeologie, působil zde do roku 1997
nenapsal velkou soubornou práci – nevyšla tiskem
	„Úvod do muzeologie pro posluchače letní školy muzeologie“ – stručný souhrn
	„De Muzeologia“ – časopisecké, sborníkové články


Vinoš Sofka

	1969 emigroval do Rakouska > Švédska

Velká Morava – výstava, která putovala po různých zemích
v 70. letech založil Výbor pro muzeologii při ICOFOMu
	práce k muzeologii (základní terminologie atd.)
2 čísla časopisu MuWoP (Museological Working Papers)


významné osobnosti muzeologie v zahraničí


Peter van Mensch

	Amsterdam, teoretická muzeologie

kontakt se spolupracovníky, výbory (ICOFOM), muzeologie + politika
souhrn muzejnických myšlenek z celého světa – přístupné na Internetu, nebylo vydáno

Georges Henri Riviere

	zakladatel francouzské muzeologie
	„Le Museographie“ – pro Francouze je „Biblí muzeografie“


André Desvallés

	Francouz, otázka muz. terminologie


Chorvatsko:

Ivo Maroevič - „Úvod do muzeologie“
Tamislav Scholla

Polsko:

Jerry Swilamsky - problematika výstavnictví, „Muzejní výstavnictví“
Gluzinsky

Anglie:

Susan Pierce – Angličanka, na Univerzitě v Leicestru
Timothy Ambrose – práce s veřejností, výstavnictví
Eilean Hooper Greenhill – práce s veřejností, výchovné zaměření

