Plán činnosti MCMVU na rok 2013
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 (newsletter), 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)

zpřístupnění metodiky EU „Podpora mobility sbírek – Cesta vpřed pro
muzea v Evropě“ (ed. Susanna Pettersson, Monika Hagedorn-Saupe,
Teijamari Jyrkkiö, Astrid Weij), kterou vydala Finnish National Gallery
2010 jako výsledek činnosti pracovní skupiny Lending for Europe 21 st
Century v rámci programu CULTURE;

d)

zveřejňování aktuálních informací z OMC pracovních skupin evropské
komise;

e)

příklady dobré praxe z odborných činností v muzeích výtvarného umění;

f)

příprava průzkumu odborné veřejnosti k obsahu webových stránek MC
MVU a požadavků na jejich doplnění.

2. Pořádání odborných seminářů
MC MVU uspořádá v roce 2012 tyto semináře:
a)
Seminář pro restaurátory k problematice restaurování a malířských
technik ve spolupráci s Opificio delle Pietre Dure ve Florencii;
b)

Panelová diskuse k závěrečné zprávě EK „Praktické možnosti snižování
nákladů na půjčování předmětů kulturní hodnoty mezi členskými
zeměmi Evropské unie“ a aplikaci jejích závěrů v prostředí ČR;

c)

Diskusní workshop na téma „Minimální bezpečnostní standardy
muzejních sbírek“
2 – 3 oborové diskuse ve spolupráci s Radou galerií ČR (dále jen RG“)
k projektu „Standardizace práce se sbírkami v galeriích ČR a způsoby
jejího měření“

d)

3. Spolupráce s Radou galerií ČR
a)

V návaznosti na probíhající víceletý projekt RG „Standardizace práce se sbírkami v
galeriích ČR a způsoby jejího měření“ se MC MVU bude podílet na zpracování
sumáře zákonných předpisů a platných vyhlášek a metodik pro management sbírek a
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pro zpřístupňování galerií veřejnosti, které musí být zohledněny v rámci
připravovaných standardů, a na organizaci nejméně 2- 3 oborových diskusí
k problematice minimálního standardu pro management sbírek a jejich zpřístupňování
veřejnosti, jejich obsahovou stránku navrhne pracovní skupina RG;
b)

MC MVU bude nadále poskytovat své prostory ve Veletržním paláci pro pravidelná
jednání jednotlivých orgánů RG ČR a organizačně zajistí jejich realizaci;

c)

MC MVU bude pokračovat ve zpracovávání příkladů dobré praxe na základě
odborných činností a projektů v rámci NG a vybraných členských galerií RG ČR.

4. Zveřejňování výsledků práce Evropské komise pro mobilitu sbírek a z ní
vycházejících metodik
MC bude i nadále sledovat aktuální situaci v práci expertních skupin Evropské komise a
bude zveřejňovat překlady důležitých oficiálních materiálů majících dopad i na české
muzejnictví. Letos dokončí překlad a připraví k publikaci na webu MC metodickou příručku
„Podpora mobility sbírek – Cesta vpřed pro muzea v Evropě“ (ed. Susanna Pettersson,
Monika Hagedorn-Saupe, Teijamari Jyrkkiö, Astrid Weij), kterou vydala Finnish National
Gallery 2010 jako výsledek činnosti pracovní skupiny Lending for Europe 21 st Century.

5. Organizování a vedení odborné praxe studentů a dobrovolníků v NG
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.
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