
Mezinárodní den muzeí ve zkratce 

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) ustanovila Mezinárodní den muzeí v roce 1977 
s cílem upozorňovat širokou veřejnost na roli muzeí v rozvoji celé společnosti. 

Od Ameriky po Ocenánii, přes Evropu, Asii a Afriku, je Mezinárodní den muzeí každoročně 
významnou událostí ve světě muzeí. Tento den představují zúčastněná muzea témata a 
otázky týkající se všech kulturních institucí. Mezinárodní den muzeí je zároveň jedinečnou 
příležitostí pro muzejní pracovníky setkávat se s návštěvníky. V rámci celé společnosti 
jsou muzea instituce, které slouží jejímu rozvoji.  

Mezinárodní den muzeí se již tradičně slaví kolem 18. května. Akce mohou probíhat 
v rámci jednoho dne, víkendu nebo celého týdne. Cílem je setkat se v muzeu na základě 
hesla « Muzeum jako významný prostředek kulturní výměny, vzájemného obohacování 
kultur a rozvoje vzájemného porozumění, spolupráce a míru mezi národy ».  

 

Do oslav Mezinárodního dne muzeí se zapojuje stále více muzeí po celém světě. V roce 
2012 se ho účastnilo na 32 000 muzeí v 129 zemích pěti kontinentů.  

 

Téma pro rok 2013 

 

Téma Mezinárodního dne muzeí volí Poradní výbor ICOM tak, aby zdůraznil roli muzeí 
v životě společnosti.  

Pro rok 2013 muzejní společenství rozhodlo, aby se Mezinárodní den muzeí nesl v duchu 
tématu : 

Muzea (paměť + kreativita) = společenský pokrok 

Naše bohaté kulturní dědictví, které muzea opatrují a prezentují, spolu s vynalézavostí a 
vitalitou, které muzejní sektor osvědčil v posledních letech, jsou dnes tím, v čem spočívá 
síla  muzeních institucí. Spojení jejich tradičního poslání, jímž je uchovávání paměti, s 
kreativitou nutnou k jejich obnově a rozšíření okruhu návštěvníků, to je směr, jímž se 
muzea ubírají v pevném přesvědčení, že  jejich existence a činnost mohou 
konstruktivním způsobem přetvářet společnost.  



Letošní jednoznačně optimistické téma vyjádřené formou rovnice dynamicky propojuje 
různá pojetí definice toho, co je dnes muzeum, a zdůrazňuje  univerzální charakter 
těchto institucí i pozitivní vliv, který mají na společnost. Shrnuje širokou škálu úkolů, 
které muzea plní, a připomíná, že jejich posláním je přispívat k rozvoji a stmelování 
společnosti.  

Abychom vám pomohli s přípravou oslav Mezinárodního dne muzeí a  usnadnili jejich 
orientaci na dané téma, nabízíme pět oblastí, na něž by se programy mohly zaměřit : 

• Místo neformálního vzdělávání. Muzea vzdělávají hravou formou; jsou místem 
prvního nezávazného zasvěcení do tématu, které umožňuje poznávání stále 
obnovovanými prostředky. 

• Společenský prostor zakotvený v daném teritoriu. Muzeum spoluvytváří 
identitu a dynamiku daného teritoria. Svou činností přispívá ke zhodnocení 
minulosti tohoto území a k budování jeho budoucnosti. 

• Mezigenerační pojítko. Muzea udržují a oživují spojení komunity s její historií. 
Jsou místem mezigeneračního dialogu. 

• Prezentovat dědictví minulosti moderním způsobem. Muzea se dokázala 
rychle chopit příležitosti, kterou nová média nabízejí pro komunikaci a mediaci, 
a jsou nyní velmi vzdálena od zaprášeného obrazu, kterým někdy mohla 
působit.  

• Inovativní postupy pro lepší uchovávání. Vybavení pro uchovávání se 
zlepšuje a muzea se stávají skutečnou laboratoří, v níž se pracovní postupy 
neustále vyvíjejí. 

 


