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Prezentace dějin v muzeích ať už formou výstavy, expozice, publikační činnosti 
nebo edukačního programu představuje velkou otázku pro všechny muzejní 
pracovníky. Nutností je zohledňovat odbornou stránku muzeí, které jako svou 
devizu využívají sbírkové fondy, ale také veřejnost, pro kterou jsou tyto prezentace 
primárně připravované. V mnohých případech mají dějiny pro muzejní publikum 
již od počátku pejorativně negativní odstín, vycházející ze vzdělávacího systému, 
kde z důvodu zhuštění informací převládá faktografi cko-popisný diskurs. 
Krom těchto limitací se objevují i další překážky ve formě fi nančního a personálního 
podhodnocení muzeí. Větší bariéry v možnostech prezentace se vyskytují u malých 
vlastivědných, městských muzeí a památníků, avšak netýká se to jenom jich.

Odborný seminář Prezentace dějin v malých muzeích chce nejen propojit 
muzejní instituce, ale také představit pozitivní příklady prezentace dějin 
v malých muzeích. Důležitá je teoretická i praktická rovina prezentace dějin, 
jejíž podobu ovlivňují nejen muzejní historici, ale také další odborní pracovníci 
zaměřující se na komunikaci s návštěvníkem muzea.

Přihlašovací formulář
ckvb.cz/muzeum/seminar/

Místo konání
Komunitní centrum aktivního života (KCAŽ) – velký sál, 
Nádražní 661, 388 01 Blatná

Kontakt
Centrum kultury a vzdělávání Blatná
nám. Míru 212, 388 01 Blatná
chlebec@ckvb.cz
739 292 944

Projekt je uskutečněn ve spolupráci 
s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., 
Prácheňským muzeem v Písku 
a s podporou Jihočeského kraje 
a města Blatné



út 7. 4.
10:00–11:00 
Prezence účastníků

11:00–11:10 
Slavnostní zahájení semináře
MgA. Ing. Bronislava Winklerová 
(ředitelka Centra kultury a vzdělávání Blatná) 

Bc. Kateřina Malečková 
(starostka města Blatné) 

PhDr. Luděk Beneš 
(Předseda Komise muzejních historiků)

Dějiny v malých muzeích

11:10–11:30 
PhDr. František Šebek 
(Univerzita Pardubice) 

Mají malá muzea, zvláště ta vlastivědná 
v budoucnosti nárok na existenci?

11:30–11:50 
doc. Mgr. Petra Šobáňová Ph.D. 
(Univerzita Palackého v Olomouci) 

Muzejní prezentace jako edukační 
médium

11:50–12:10 
Mgr. Jakub Jareš Ph.D. 
(Ústav pro studium totalitních režimů) 

Soudobé dějiny v místních muzeích

12:10–12:30 
Diskuze

12:30–14:00 
Přestávka na oběd

Teoretická stránka dějin v muzeu

14:00–14:15 
Mgr. Petr Chlebec 
(Městské muzeum Blatná) 

Historie, minulost, paměť 
ve sbírkovém fondu malého muzea

14:15–14:30 
Mgr. Zdeněk Duda 
(Prácheňské muzeum v Písku) 

Animace, participace a další zaklínadla 
v (městském) muzeu 2.0, 3.0, 4.0

14:30–14:45 
Mgr. Václav Sixta 
(Ústav pro studium totalitních režimů) 

Dějiny ve veřejném prostoru 

14:45–15:00 
Mgr. Monika Mikulášková 
(Muzeum Brněnska) 

Předměty, lidé, dějiny: prezentace 
historických sbírek v Muzeu Brněnska 

15:00–15:15 
Diskuze

15:15–15:30 
Přestávka na kávu

Muzeum v roli popularizátora dějin

15:30–15:45 
Miroslava Brůnová, DiS. 
(Oblastní muzeum Chomutov) 

Únik z totality. Výstava připravena 
formou únikové hry mapující výročí 
30 let od sametové revoluce

15:45–16:00 
Ing. Jaroslav Martínek 
(Muzeum Vysočiny Třebíč) 

Muzeum Hrotovicka. Od vize k realizaci

16:00–16:15 
Mgr. Pavla Státníková, 
Bc. Michal Schneider, 
Mgr. Iva Vachková 
(Muzeum hlavního města Prahy) 

Virtuální středověká Praha 
v domě U Zlatého prstenu

16:15–16:30 
Diskuze

16:30–16:45 
Přestávka na kávu

Dějiny v malých muzeích v diskuzi

16:45–17:45 
Panelová diskuze
Mgr. Jakub Jareš Ph.D. 
PhDr. František Šebek 
doc. Mgr. Petra Šobáňová Ph.D.
(Moderují Mgr. Zdeněk Duda 
a Mgr. Petr Chlebec)
Okruhy:
1) Prezentují regionální, městské, 
obecní dějiny jen malá muzea? 
2) Tradice nebo modernita v muzeích?
3) Malé muzeum a škola – partner, 
konkurent nebo zástupná instituce?
 
17:45–18:00 
Závěrečné zhodnocení dne

19:30–22:00 
Společenský večer v KCAŽ 
s občerstvením

st 8. 4.
9:00–10:30 
Exkurze
Komentovaná prohlídka 
stálé expozice Muzeum všemi smysly. 
Městské muzeum Blatná
Prohlídka vodního zámku Blatná
Prohlídka lihovaru

10:45–11:00 
Přestávka na kávu

11:00–12:00 
Muzejní workshop 
(Probíhá zároveň, účastníci 
se musí předem registrovat)
1) Mgr. Taťána Fryštáková 
(Úřad vlády České republiky)

Jak získat dotaci
2) Mgr. Lukáš Faktor 
(Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)

Muzejní kufříky – interaktivní edukační 
programy pro MŠ, ZŠ, SŠ i širokou veřejnost 
3) Mgr. Monika Mažárová 
(Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

Evaluace jako cesta vstříc návštěvníkovi

12:00–12:15 
Přestávka na kávu

12:15–12:30 
Zhodnocení semináře 
a rozloučení se s účastníky

12:30–14:00 
Přestávka na oběd

14:00–15:30 
Jednání Komise muzejních historiků

Příspěvky budou prezentovány formou kolektivní monografie.


