
Preambule

Mezinárodní rada muzeí ICOM se již mnoho let snaží připravit novou definici muzea, jak tomu bylo i před Generál-
ní konferencí ICOM v japonském Kjótu. Česko-slovenská muzeologie má velkou tradici a stále dobré jméno doma 
i v zahraničí, a proto by chtěla také přispět svým dílem k prohloubení diskuse nad tématem definice muzea při 
zohlednění svých specifických teoretických přístupů i praktických zkušeností. Seminář je koncipován jako diskus-
ní fórum před Generální konferencí ICOM v Praze, kde by mělo dojít k diskusi nad novou definicí. Seminář by měl 
odpovědět například i na tyto otázky: Je nutno stávající definici ICOM měnit, a pokud ano, nestačily by jen drobnější 
úpravy? Je definice připravená pro GK v Kjótu stále v něčem inspirativní, nebo již patří jen do historie oboru? Jak vy-
hodnotit současné celosvětové i domácí dotazníkové výzkumy, které mají vést k nové definici? Je sumář odborných 
termínů z nich získaný dostatečný? Nebo ho bude třeba upravit, změnit? Má být definice spíše filozofující, vědecká, 
respektive muzeologická, nebo spíše praktická? Má být znalost muzeologie spíše naším odborným pozadím pro 
formulování promyšlené definice, nebo se muzeologické slovní obraty mají přímo projevit v definici? Mají být muzea 
otevřená společnosti nebo veřejnosti a své sbírky komunikují nebo prezentují? Je archeologická či přírodní lokalita 
také muzeem? Musí být muzeum vždy nonprofitní? Existuje muzeum bez sbírek? Jak se vypořádat s problémem 
hmotného a nehmotného, případně digitálního dědictví? 
Na tyto i další otázky se seminář bude snažit najít odpovědi, ty případně sumarizovat a skrze muzeologickou komisi 
AMG předat ČV ICOM, který je může využít jako podklad pro další jednání a práci.  

Program semináře

7. 3. 2022
10.00–10.30 slavnostní zahájení
Ing. Ivo Štěpánek, ředitel Technického muzea v Brně
Mgr. Gina Renotiére, Ph.D., předsedkyně Českého výboru ICOM
Mgr. Irena Chovančíková, předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR
PhDr. Dalibor Mikulík, předseda Slovenského výboru ICOM

I. Blok přednášek
Moderátor  Mgr. J. Večeřa
10.30 –11.00 doc. PhDr. Jan Dolák, Ph.D. / Jak dál s definicí muzea – bez filozofie i poetiky.
11.00–11.20 doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D., Mgr. Lucie Jagošová, Dis. / Mezinárodní definice muzea z pohledu  
                         České republiky: dílčí výsledky dotazníkového šetření.
11.20–11.40 Mgr. Václav Rutar / Vývoj společnosti a jeho vliv na definování muzejních činností
11.40–12.00 Diskuse
12.00–13.00 občerstvení v TMB

Nová definice muzea aneb její klady a zápory seminář s mezinárodní účastí
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II. Blok přednášek
Moderátor Mgr. Tomáš Drobný
13.00–13.20 Mgr. Pavel Holman / Vývoj pojmu muzeum v českých zemích
13.20–13.40 Mgr. Martina Lehmannová / Proč je důležité definovat si muzeum?
13.40–14.00 PhDr. František Šebek / Kudy se vydá svět muzeí ve víru proměn začátku 21. století?
14.00–14.30 Diskuse
14.30–14.45 přestávka na kávu

III. Blok přednášek
Moderátor Mgr. Václav Rutar
14.45–15.05 PhDr., RNDr. Richard R. Senček , Ph.D. / f-Múzeum
15.05–15.25 Mgr. Jiří Šabek / Inspirace z německo jazyčného prostoru pro nové promýšlení muzea.
15.25–15.45 PhDr. Pavel Douša / Pohádka o muzeu. Definice, kterou si každý rád poslechne.
15.45–16.00 Diskuse
16.00 zasedání  Muzeologické komise AMG
17.00 vernisáž výstavy Stroje Leonarda da Vinci 
od 18.00 Společenské setkání

8. 3. 2022
IV. Blok přednášek
Moderátor Mgr. Petr Nekuža
9.00–9.20  Mgr. Jakub Jareš, Ph.D., Bc. Karolína Bukovská / Muzeum bez sbírek?! Nová role muzeí a diskuse o je-
jich definici.
9.20–9.40 Mgr. Alena Petruželková / Mají být muzea otevřená společnosti nebo veřejnosti?
9.40–10.00 Mgr. Tomáš Drobný, Mgr. Pavla Vykoupilová / Edukační funkce muzejní kultury a její odraz v definici 
muzea.
10.00–10.30 přestávka na kávu

V. Blok přednášek
Moderátor Mgr. Lubomír Anděl
10.30–10.50 PhDr. Petr a Mertová, Ph.D. / Zkušenosti z muzealizací nehmotného kulturního dědictví brněnského 
                          vlnařství.
10.50–11.10 M.Phil. Jana Jiroutová, Ph.D. / Kdy je muzeum?

VI. Závěr
Moderátor doc. PhDr. Dolák, Ph.D.
11.10 diskuse + závěrečné zhodnocení
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