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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 
 

I I I .  i n f o r m a c e  
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
dovolujeme si Vás potřetí oslovit s výzvou k účasti na mezinárodní konferenci Muzeum a změna V /  The Museum and Change V, kterou připravila Asociace muzeí  
a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s dalšími subjekty. Konference se uskuteční ve dnech 22.–24. listopadu 2016 v prostorách Národního archivu  
v Praze a je již 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. Záštitu konferenci poskytla také Česká komise pro UNESCO. 
 
Ústředním tématem našeho setkání bude problematika vlivu demografických změn na společenskou roli muzeí, a to ve všech oblastech a aspektech 
muzejní práce. 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 všechny čtyři bloky konference. V rámci jednání konference proběhne také studentská sekce, 
kterou společně připravily Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Katedra etnológie a muzeológie Filozofické fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislavě. Čtvrtý blok konference, v rámci nějž bude dne 24. listopadu 2016 prezentována problematika digitalizace a informačních technologií, byl připraven 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.  
 
Předkládáme Vám nyní program konference a pevně věříme, že Vás zaujme.  
Pokud jste se ještě nepřihlásili, učiňte tak pokud možno obratem (přihlášky přijímáme ještě do 14. listopadu 2016).  
Těšíme se na setkání s Vámi! 
 

Pořadatelé 
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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; zajištěno simultánní tlumočení 

Účastníkům konference budou v předsálí konferenčního sálu vydávány proti podpisu tlumočnické přijímače se sluchátky, které je nutné 
vždy po opuštění sálu předat zpět pověřeným organizátorům!!! 

  
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, e-mail: amg@cz-museums.cz; http://www.cz-museums.cz 
  
Termín konference konferenční dny: 22.–24. listopadu 2016 
  
Výstupy Česko-anglická odborná publikace, internetové stránky na http://www.cz-museums.cz – sekce Muzeum a změna V (ČJ/ANJ verze) 
  
Způsob přihlášení I. cirkulář (do 31. srpna 2016) 

II. cirkulář (do 21. října 2016) 
Před zahájením konference (do 14. listopadu 2016) 
Registrační formuláře jsou umístěny na internetových stránkách http://www.cz-museums.cz – sekce Muzeum a změna V. 

  
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., 23. a 24. listopadu 2016 společný oběd v TOP Hotelu Praha (http://www.tophotel.cz). 

Hotel se nachází v docházkové vzdálenosti od Národního archivu, cca 5 minut chůze. Každý účastník si oběd hradí sám přímo v hotelu 
(výběr ze tří nabízených menu na všechny tři 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! Možnosti stravování jsou 
v této oblasti omezené. Cena za menu formou bufetu (hlavní jídlo dle výběru, polévka) je 150,- Kč.  

  
Společenské setkání Společenské setkání účastníků konference se uskuteční v Národním technickém muzeu dne 23. listopadu 2016 od 20 hodin.  

Při příležitosti tohoto setkání budou mít jeho účastníci možnost využít volné prohlídky vybraných stálých expozic Národního 
technického muzea dne 23. listopadu 2016 v době od 19 do 20 hodin.  
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