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Letošním tématem výroční konference mezinárodního výboru ICOM pro marketing muzeí 
(MPR) se stalo Communicating with Heart: Putting People at the Center. Konference se 
dotkla řady aktuálních témat: od udržitelného marketingu přes crowdfunding a zapojení 
návštěvníků do podpory muzea přes nové formy návštěvnických výzkumů po WeChat, novou 
sociální síť zaměřenou převážně na asijské uživatele a možnosti jejího využití pro velká 
muzea. Mezi nejzajímavější patřil příspěvek Andrése Roldána s názvem Diversity: Museum 
of All.  
 

   
 
Ředitel Parque Explora v kolumbijském Medellínu představil participativní projekty pro 
obyvatele aglomerací, které kvůli neexistenci aktuálních map území pro úřady neexistují a 
nemohou tudíž žádat například o vybudování sjízdné přístupové cesty a dalších prvků 
občanské vybavenosti. Pomocí relativně dostupných metod (snímkování země telefonem 
zavěšeným pod balonkem napuštěným heliem a následné skládání pomocí softwaru) 
obyvatelé mapují a poznávají místo, kde žijí a získávají k němu jiný vztah, rovněž však 
dostávají do rukou argument pro prosazování svých požadavků na financování infrastruktury 
na úřadech. 
 
Krom samotných příspěvků jsme navštívili také řadu muzeí – zázemí konference bylo 
v Museum of Science and Industry, kde se nachází například jediná ponorka z 2. světové 
války na území USA (v Evropě jsou další 4), speciální prohlídky jsme absolvovali ve Field 
Museum, Shed Aquarium, Art Institute of Chicago, Chicago History Museum a Lincoln Park 
Zoo, jediné zdarma přístupné soukromé zoologické zahradě v USA. Součástí konference 
byla i architektonická vyhlídková plavba po řece a po Michiganském jezeře, hodinu a půl 
dlouhá komentovaná prohlídka architektonických památek organizovaná tamním 
architektonickým centrem, kterou ročně absolvuje téměř 700 tisíc lidí. Kromě tohoto 
programu jsem navštívila ještě 7 architektonicky významných staveb v rámci akce Open 
House a Museum of Contemporary Art. 



   
 
Předsednictvo výboru dále diskutovalo o dalších plánech – tématu MPR sekce v rámci ICOM 
general conference v Kjótu a konferenci pro rok 2020, která by se mohla uskutečnit 
v Kasselu a Berlíně. 
 

   
 
Velmi děkuji Českému výboru ICOM za příspěvek na úhradu cestovních nákladů. Díky němu 
jsem se mohla aktivně účastnit konference, moderovat jednu její část a průběžně o ní 
reportovat na sociálních sítích výboru MPR. 
 
 
 
 


