GLORIA MUSAEALIS 2005
CENA ČESKÉHO VÝBORU ICOM
Na základě dohody mezi Asociací muzeí a galerií ČR a Českým výborem ICOM byla vytvořena v
rámci uvedené soutěže Cena Českého výboru ICOM jako zvláštní kategorie. Předsednictvo ČV
ICOM na svém zasedání dne 14. dubna 2005 posoudilo přihlášené projekty a na základě
stanovených kritérií pro oceňování, kterými jsou především mezinárodní aspekt, podpora
mezinárodních kontaktů a spolupráce, mimořádný přínos kulturně-výchovnému působení muzeí,
vybralo za laureáta ceny Českého výboru ICOM projekt Muzea města Brna, přihlášený do soutěžní
kategorie Muzejní počin roku – Internetovou encyklopedii dějin Brna. Důvodem byla již výše
uvedená hodnotící kritéria, zejména pak kulturně-výchovný a edukativní aspekt. Rozhodli jsme se
vyzdvihnout skutečnost, že se v kontextu České republiky jedná o ojedinělý a průkopnický počin,
který odsunuje „kamenné“ limity muzea a rozšiřuje jeho působnost a dosah daleko za rámec
materiálních sbírek, fyzických návštěvníků, stanovené návštěvní doby i geografické polohy
instituce.
Internetovou encyklopedii dějin Brna naleznete na www.encyklopedie.brna.cz. Projekt internetové
encyklopedie vznikl před více jak čtyřmi lety v Muzeu města Brna a je zpracováván stále se
rozrůstajícím autorským kolektivem odborných pracovníků z různých brněnských institucí (Muzeum
města Brna, Archiv města Brna, Archaia Brno o.p.s., Masarykova univerzita, Moravská Galerie,
Moravské zemské muzeum, Knihovna Jiřího Mahena, VUT a další). Encyklopedie je koncipována
jako živý, stále se rozvíjející organismus, zaměřený na spolupráci se širokou internetovou
uživatelskou základnou.
Veřejnosti byl projekt zpřístupněn 13. května tohoto roku jako dárek Brňanům ke 100. výročí vzniku
Muzea města Brna. Jedná se o systém navzájem propojených karet z různých oblastí brněnské
historie, např. osobnosti, ulice, události, školy, pamětní desky apod. Jednoduchým způsobem je
tak možné např. z karty osobnosti přejít na její pamětní desku nebo na ulici, která je po ní
pojmenována. Záznamy doplňuje obrazová dokumentace a přímé propojení na mapu Brna.
Vyhledávače umožňují filtrování dat podle různých kritérií včetně sledování záznamů, které se váží
k jednotlivým městským částem. I když je v současnosti v encyklopedii zařazeno více než pět tisíc
hesel, je tato práce teprve v počátečním stadiu. Doplňování stávajících dat i vyplňování nových
karet mohou autoři průběžně realizovat prostřednictvím internetu. Do databáze jsou tak
zařazovány i dosud nepublikované výsledky badatelských aktivit jednotlivých autorů. Všechny
karty obsahují odkazy na prameny a literaturu, z nichž byla data získána. Do encyklopedie jsou
zařazovány i informace či obrázky, získávané přímou elektronickou komunikací s uživateli, kteří
posílají své podněty a připomínky z různých částí naší republiky i ze světa.

