Plán činnosti
Metodického centra pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze

na rok 2015
Cílem předloženého projektu, jehož 8. fáze je pro rok 2015 dále konkretizována, je
stejně jako v předcházejících fázích tohoto projektu, být prestižním informačním a
metodickým centrem pro muzea výtvarného umění a pro veřejnost a poskytovat jim účinnou
odbornou a metodickou pomoc prostřednictvím webových stránek Metodického centra pro
muzea výtvarného umění (dále jen „MC MVU“), seminářů a kvalifikovaným zodpovídáním
dotazů a přípravou metodik zejména v těchto oblastech:
a) standardy odborné práce v muzeu výtvarného umění,
b) ochrana sbírek před nezákonnými aktivitami (ochrana sbírek bezpečnostními systémy,
zamezení nezákonným vývozům kulturních statků z ČR, návrhy (včetně legislativních)
směřující k zamezování (včetně legislativních) falzifikaci uměleckých děl,
c) ochrana sbírek před nepříznivými vlivy prostředí (zkušenosti restaurátorů Národní
galerie v Praze a restaurátorů přednášejících na seminářích MC MVU při ochraně
sbírkových předmětů včetně doporučení jak a co restaurovat též na základě zkušenosti
chemicko-technologické laboratoře restaurátorského oddělení),
d) zpracovávání příkladů dobré praxe na základě odborných činností a projektů v rámci
NG a případně dalších galerií,
e) zkušenosti z oblasti mobility sbírek (problematika tuzemských zápůjček i zápůjček
mezinárodních), zkušenosti s povolováním vývozů kulturních statků se speciálním
zaměřením na vývozy předmětů kulturní hodnoty,
V této činnosti chce MC MVU spolupracovat s oběma muzejními profesními
sdruženími v ČR – Asociací muzeí a galerií (AMG) a Radou galerií ČR (RG ČR), a to
speciálně – oproti většině ostatních metodických center – se zaměřením na sbírky výtvarného
umění.
Dosažení uvedeného cíle vidí Národní galerie v Praze (dále jen „NG“) v roce 2015 jak
v dalším zkvalitňováním práce se sbírkovými předměty a jejich prezentacích nejen ve
výstavní činnosti, ale i v jejich ochraně (restaurování a konzervování) a v jejich zpřístupnění
veřejnosti, tak ve využívání informačního systému s dálkovým přístupem (webové stránky
MC MVU pro muzea výtvarného umění), v provozu elektronického informačního servisu o
aktuálních otázkách v kultuře, dotačních zdrojích, konferencích a seminářích a v dalších
způsobech komunikace, jako jsou např. semináře, přednášky a vzdělávací akce pro odborné
pracovníky muzeí výtvarného umění. Významným krokem pro přípravu standardů oborové
práce je také užší spolupráce s Radou galerií ČR (dále jen „RG ČR“).

1. Informační činnost Metodického centra pro muzea výtvarného umění
Národní galerie v Praze (dále jen „MC MVU“) prostřednictvím
webových stránek
MC MVU bude pokračovat ve správě webových stránek a rozšiřování jejich obsahu:
a) informační servis, který bude shrnovat všechny informace zajímavé pro muzea
výtvarného umění a správu jejich sbírek;
b) zveřejňování materiálů a dokumentů ze seminářů a akcí pořádaných MC MVU;
c) zpřístupňování překladové metodiky

d) příklady dobré praxe z odborných činností v muzeích výtvarného umění;
e) příprava průzkumu odborné veřejnosti k obsahu webových stránek MC MVU a
požadavků na jejich doplnění.

2. Pořádání odborných seminářů
MC MVU připravuje na rok 2015 tyto semináře:
a)

Seminář Muzejní autority a registr sbírek výtvarného umění II. – obsah
připraven ve spolupráci s Radou galerií ČR (dále jen RG“)

b)

7. restaurátorský seminář (jedná se o zaměření na restaurování plastik, popř. na
problematiku retuší)

c)

Přednáška na téma Sdílená odpovědnost – zahraniční zkušenosti v oblasti
aktuálního tématu evropských muzeí (Hans Feys, Belgie)

d)

2 oborové diskuse k projektu „Standardizace práce se sbírkami v galeriích ČR
a způsoby jejího měření“ ve spolupráci s RG podle požadavků tohoto
profesního sdružení a výstupů z projektu

3. Spolupráce s muzejními profesními sdruženími v ČR a s MK ČR
a)

b)
c)
d)

V návaznosti na probíhající víceletý projekt RG „Standardizace práce se sbírkami v
galeriích ČR a způsoby jejího měření“ se MC MVU bude podílet na práci toto
odborné pracovní skupiny a zpracování metodik pro management sbírek a pro
zpřístupňování galerií veřejnosti, přípravou podkladů, které musí být zohledněny
v rámci připravovaných standardů, a na organizaci nejméně 2 oborových diskusí
k problematice minimálních standardů pro management sbírek a jejich zpřístupňování
veřejnosti, jejichž obsahovou stránku navrhne pracovní skupina RG, pro něž zajistí
mediátora;
MC MVU bude poskytovat své prostory ve Veletržním paláci pro pravidelná jednání
odborných pracovních skupin a komor RG a organizačně zajistí jejich realizaci;
MC MVU bude pokračovat ve zpracovávání příkladů dobré praxe na základě
odborných činností a projektů v rámci NG a vybraných členských galerií RG ČR.
MC MVU bude spolupracovat s MK, zejména s Oborem pro ochranu movitého
kulturního dědictví, muzeí a galerií v rámci jednotlivých pracovních skupin, zejména
pro Modernizaci CES a e-Culture

4. Překlady zahraničních metodik a zveřejňování výsledků práce Evropské
komise pro mobilitu sbírek
MC bude i nadále sledovat aktuální situaci v práci expertních skupin Evropské komise a
bude zveřejňovat překlady důležitých evropských manuálů a metodik, mohou mít dopad na
české muzejnictví nebo budou pro ně inspirativní.
Aktuálně bude zahájeno jednání o možnostech publikace standardu pro evropské
registrary (UK Registrars Group Courier Guidelines, 2004 – rozsah 24 s.) a publikaci
britského Standardu pro výměnné výstavy britské Museums & Galleries Commission
(Standards for touring exhibitions, 1995 – rozsah 125 s.).

5. Předávání zkušeností mladé generaci a vedení odborné praxe studentů
MC MVU bude na základě dohody pokračovat ve spolupráci s Vyšší odbornou školou
informačních služeb (VOŠIS) v Praze obsahovou přípravou a přednáškami v kurzu sbírky
výtvarného umění, organizováním a vedením odborné praxe studentů v NG.
MC MVU bude spolupracovat na začleňování dobrovolníků do provozních činností
Národní galerie v Praze na základě pilotního projektu v rámci „Programu rozvoje
dobrovolnictví“s dobrovolnickým centrem HESTIA, s nímž NG uzavřela smlouvu o
spolupráci v roce 2012. MC bude spolupracovat na přípravě interního tréninkového balíčku
NG, který dobrovolníky seznámí se základním posláním, funkcemi a organizací práce
v muzeu umění.
Náklady budou upřesňovány s ohledem na jednání, která o zajištění činnosti MC MVU dosud
nemohla být uzavřena.

V Praze dne 27. ledna 2015

PhDr. Dagmar Jelínková, pracovnice MC MVU

RNDr. Jana Řepová, ředitelka Sekce odborných činností

