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Periodizace vývoje muzeí

	převažuje typová periodizace


I. – Převažující typ dle Mgr. Holmana

	do 5. st. po Kr. – starověké sbírky

od 5. st. po Kr. do 14. st. – církevní a světské pokladové sbírky
poč. 15. st. – konec 17. st. – kabinety
18. st. – přechod mezi kabinety a muzei
poč. 19. st. – současnost – éra muzeí

II. – Germain Bazin (1967)

	ji spájí s periodami vývoje výtvarného umění, rozdělení sbírek na:


	starověké

středověké
renesanční
manýristické
královské
osvícenské
věk muzeí

III. – Zbyněk Z. Stránský

	Stránský, Z.Z.: Úvod do studia muzeologie, Brno 2000, str. 52-54


	do 5. st. př. Kr. – kultovně-mocenská perioda

(kultové a pokladové kolekce)
	5. st. př. Kr. – 6. st. po Kr. – poznávací a emocionální perioda

(tezaury, mouseiony)
	4. – 17. st. – náboženská a reprezentativní perioda

(církevní a světské komory)
	15. – 18. st. – vědecko-objevná a prestižní perioda

(období komor a kabinetů)
	17. – pol. 20. st. – kulturně-osvícenská perioda

(veřejná muzea)
	od pol. 20. st. – současnost – informačně-mediální perioda

(formy paměťových médií)

IV. – Alma S. Wittlin

	americká muzeoložka; tvoří výjimku v celé řadě autorů periodizací

ne časové rozvrstvení – ale druhové, podle zaměření sbírky
pokladová, magická, umělecká, světská, sociálně prestižní aj.

V. – Klaus Schreiner (1983 - 86)

	východoněmecký muzeolog
	v rámci obecné periodizace dějin – politické hledisko:

etapu po r. 1945 rozdělil na kapitalistickou a socialistickou

a jiné … ovlivněno zaměřením autora, dobou, …

Stránský, Z.Z.: Úvod do studia muzeologie, Brno 2000, str. 52-54:
(ISBN 80-210-1272-2)

4.4 Periodizace

Jisté náznaky periodizace vývoje muzealizačního fenoménu jsou obsaženy v monografiích postihujících obecně dějiny tohoto fenoménu. Germain BAZIN (1967) ji např. spájí s periodami vývoje výtvarného umění. O zdůvodněnou periodizaci se pokusil pouze Klaus SCHREINER (1983 - 86), a to v rámci obecné periodizace dějin.
V souladu s teoretickými hledisky historické periodizace je rozhodující pro její vymezování
	prokázání autochtonnosti, tj. navazování vývoje fenoménu, jehož identifikační platforma se nemění,

určení fází tohoto vývoje, na základě postižení jejich specifik.
Muzejní fenomén svádí k tomu, spájet tuto jednotící platformu s formami, ve kterých se tento fenomén v určitých fázích dějin projevoval. Ale je to příliš vnější přístup, jak jsem zdůvodnil.
Ve vztahu k jednotící platformě, tj. osobitému muzeálnímu osvojování skutečnosti, bychom mohli rámcově vymezit jednotlivé vývojové fáze na základě specifických motivačních kontextů a z nich vycházejících objektivizačních forem. Je třeba přitom brát v úvahu, že jak tyto kontexty, tak i tyto formy se v dějinách nevyskytovaly jako čisté, ale různě se modifikovaly a vzájemně prolínaly. Periodizace je zobecnění, které má orientační význam, i když vychází z historicky prokazatelných skutečností.
V oboru historické muzeologie bychom mohli zvažovat uplatnění této periodizace:

A: Kultovně-mocenská perioda:
Formy kultových a pokladových kolekcí
(do 5. stol. př. Kr.)
B: Poznávací a emocionální perioda
Formy tezaurů a mouseionů
(od 5. stol. př. Kr. do 6. stol. po Kr.)
C: Náboženská a reprezentativní perioda
Formy církevních a světských komor
(od 4. do 17. stol.)
D: vědecko-objevná a prestižní perioda
Formy wunder- kunskomor a kabinetů
(od 15. do 18. stol.)
E: Kulturně-osvícenská perioda
Formy veřejných muzeí
(od 17. stol. do pol. 20. stol.)
F: Informačně-mediální perioda
Formy paměťových médií (od pol. 20. stol.)

Prohlubování identifikace těchto vývojových fází je přirozeně závislé na vlastním rozvoji historické muzeologie, která je jak ve světovém, tak i mnohdy národním měřítku většinou teprve v počátcích.
V souvislosti s globálním pojetím předmětu historické muzeologie nemůže přirozeně chybět v jejím zorném poli ani vývoj snah o poznání a teoretickou explikaci, krátce to, co bychom mohli separovaně označovat jako historie muzeologie.
Prací, které se tímto dějinným faktorem zabývaly je nemnoho, ale sama jejich existence a především obsah svědčí o tom, že se jedná o fenomén, který je velmi úzce spjat s celkovými dějinami muzejní kultury a že do těchto dějin také organicky náleží. Připomeňme si zde jakou pozornost věnovali představitelům snah o teoretickou explikaci např. G. KLEMM (1837), R. BERLINER (1928), A BAUER (1968), K. MALINOWSI (1970) nebo W. ENNENBACH (1966, 1976).
O periodizaci této dějinné složky muzejní kultury se pokusil japonský muzeolog S. TSURUTA (MuWoP, 1, 1980).
	etapa museionu a muzea
etapa „museolore“ (od renesance do poč. 19. stol.)

	etapa museografie (od 19. do poč. 20. stol.)
	etapa museologie a museografie (20. stol.)
	etapa musejních věd a technologií (závěr 20. stol.)
Sám jsem se také zabýval dějinami muzeologie a věnoval jsem jim jednu kapitolu v práci “De museologia“, kde jsem vymezil na základě určujících znaků jednotlivých vývojových fází tuto periodizaci:
	fáze reflexe (do 17. stol.)
fáze „tactica conclavium“ (17. – 18. stol.)
fáze muzeografie (18. – pol. 19. stol.)
fáze praemuzeologie (pol. 19. – pol. 20. stol.)
fáze muzeologie (druhá pol. 20. stol. – )




