TISKOVÁ ZPRÁVA
Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Muzeem města Bergenu a Českým výborem
ICOM
pořádaly dne 9. 6. 2016 česko-norský seminář

Městská muzea a prezentace historie požárů a požární techniky
Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Muzeem města Bergenu a Českým
výborem ICOM pořádaly dne 9. června 2016 česko-norský seminář Městská muzea a
prezentace historie požárů a požární techniky. Celodenní seminář se uskutečnil v hlavní
budově Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 a jeho hlavním tématem byl
projekt
bilaterální
spolupráce
Muzea
hlavního
města
Prahy
a Muzea města Bergenu v rámci Grantů EHP a Norska při prezentaci historie požárů a
požární techniky.

První blok přednášek byl věnován představení projektu stálé expozice o historii požárů
a požární ochrany v Praze v Novomlýnské vodárenské věži. Muzeum města Bergenu
prezentovalo své muzeum, sbírky, objekty a také výstavu o historii požárů Povstal z popela –
požár v Bergenu 1916. Seminář zahájil pan Pavel Jirásek z Českého výboru ICOM, který
představil projekt bilaterální spolupráce Muzea hlavního města Prahy a Muzea města Bergenu
v rámci Grantů EHP a Norska. Autor budoucí expozice o historii požárů a požární ochrany
v Praze Tomáš Dvořák a architekt expozice Broněk Stratil představili projekt stálé expozice
v Novomlýnské vodárenské věži.
Další blok přednášek, který uvedla Martina Lehmannová, předsedkyně Českého výboru ICOM,
se zaměřil na téma dobrovolnictví v muzeu. Své zkušenosti prezentovalo Muzeum hlavního
města Prahy, Hasičský záchranný sbor dobrovolných hasičů Prahy 1, Muzeum města Bergenu
a Národní muzeum. Za Národní muzeum své zkušenosti přednesla Ludmila Tůmová.
Seminář byl vyvrcholením návštěvy delegace kolegů z Muzea města Bergenu, kteří navštívili
v rámci Grantů EHP a Norska Muzeum hlavního města Prahy.
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