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V roce 2018 bylo tématem výroční konference mezinárodního výboru ICOM pro 

přírodovědná muzea (NATHIST) Natural History Museums in Time and Place. 

Konference se uskutečnila ve dvou městech – Tel Avivu a Jeruzalémě. 

V Tel Avivu se přednáškový blok odehrával v novém Steinhard museum of Natural History, 

které bylo otevřeno tento rok (Kimmel Eshkolot Architects) a je součástí Tel-Aviv University.  

 

 
 

Zdroj: https://smnh.tau.ac.il/en/ 

         
 

Key-note přednášejícími byli Prof. Tamar Dayan, ředitelka of the Steinhardt Museum of 

Natural History: The Steinhardt Museum of Natural History: building a Natural History 

museum for the 21st century, Prof. Orit Ben Zvi Assaraf, z Ben-Gurion University of the 

https://smnh.tau.ac.il/en/


Negev, Beer-Sheva, Israel:  Encouraging students' engagement in inquiry- based evolution 

learning within integrated informal learning environments a Dr. Hooley McLaughlin. Climate 

change and museums: are we being active or passive?  

Další příspěvky se týkaly témat prezentace sbírek, zapojení návštěvníků muzeí a prezentace 

muzejních výstav. Hodně příspěvků bylo také přímo od kolegů a kurátorů sbírek z Steinhard 

Natural History musea, které jsme potom navštívili. Byly nám ukázány jednotlivé sbírky a 

depozitáře (entomologie, ichtyologie, antropologie, zoologie), promluvili o nich jejich 

kurátoři.  V rámci muzea jsme navštívili stálou expozici – zoologickou (Threasure of 

Biodiversity), antropologickou (What Makes Us Human?) s prezentací originálních nálezů 

této oblasti. 

 

A také výstavu dočasnou Life Object – kterou se Izrael prezentoval na 15 th bienále 

architektury v Benátkách v roce 2016. 

 



V rámci přednáškového bloku byla také zajímavá prezentace environementálního umělce 

Dorona Gazita s názvem Making the invisible in nature visible.  

  

Uskutečnilo se také generální shromáždění NATHIST (v prostorách The Man and the Living 

World Museum) s připomínkou voleb do předsednictva na Generálním shromážděni ICOM 

Kyoto 2019, které také bylo prezentováno. 

V Jeruzalémě jsme navštívili sbírky Hebrew university a prošli prezentacemi univerzitních 

sbírek a praktickými ukázkami edukačních programů nabízených univerzitou, Bloomfield 

Science Museum a Israel Museum.

 



 

Součástí konference byla prohlídka Jeruzaléma a exkurze do Masady. 

Děkuji ČV ICOM a MZM za podporu při cestě na tuto konferenci. 

 

 

 

  


