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I. ročník
Soutěž pro návštěvníky muzeí a galerií
Nová soutěž pro muzejní instituce

Tisková zpráva
Nová návštěvnická soutěž Muzeum roku vznikla jako součást mediální kampaně Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis, která je významným odborným oceněním muzejní práce. Soutěž Muzeum roku se
naopak zaměřuje na názor návštěvníků. Zájemci mají prostřednictvím soutěže možnost dát najevo, která muzea
a galerie je oslovily, ať už se motivací pro účast v soutěži stanou příjemné vzpomínky na prostředí navštívené
muzejní instituce nebo zhlédnutá expozice či výstava. Cílem soutěže je propagovat obor muzejnictví i činnost
jednotlivých muzeí a galerií mezi širokou veřejností, získat zpětnou vazbu od návštěvníků a napomoci tak ke
zlepšení muzejní práce. Chtěli bychom, aby naši návštěvníci sami mohli dát najevo, ve kterých muzeích a galeriích
se jim líbí, kde se cítí dobře a kam se rádi vrací.
Vyhlašovatelem soutěže Muzeum roku, stejně jako Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, je
Ministerstvo kultury ČR, Asociace muzeí a galerií České republiky a Český výbor ICOM. Soutěž Muzeum roku
bude od 14. května 2015 probíhat na portále do-muzea.cz, jehož provozovatelem je Národní muzeum, a který
vznikl ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR. Přáním pořadatelů soutěže je, aby veřejnost navštěvovala nejen
nově vzniklý webový portál, ale zejména samotná muzea a galerie, jež jsou úžasným prostorem pro setkávání lidí.
Prostřednictvím soutěžících se vyhlašovatelé snaží získat povědomí o potřebách a přáních návštěvníků a vytvořit
tak z českých muzejních institucí místo, kde je možné načerpat nové vědomosti, anebo jen strávit příjemný čas.
Na průběh soutěže dohlíží komise složená ze tří zástupců všech tří vyhlašovatelů.
Soutěže Muzeum roku se mohou zúčastnit všichni zájemci zaregistrovaní na serveru
do-muzea.cz, na kterém mohou dle nastavených kritérií bodově ohodnotit navštívená muzea a galerie.
Z návštěvníků, kteří se do soutěže registrovali, budou vylosováni tři výherci, kteří obdrží hodnotné ceny.
Do soutěže Muzeum roku se prostřednictvím portálu mohou zapojit i samotná muzea a galerie, které
jsou vlastníkem sbírky muzejní povahy, zapsané v Centrální evidenci sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy. Jejich povinností je průběžně aktualizovat informace o své instituci a její činnosti a také co
nejvíce zveřejňovat a propagovat soutěž Muzeum roku.
Muzea a galerie nyní mohou získat nejen odborné prestižní ocenění – Cenu Gloria musaealis, ale od
XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis nově také Cenu Muzeum roku – ocenění ze strany
svých návštěvníků, a zpečetit tak svůj úspěch ve své muzejní činnosti.
Pořadí institucí na prvních třech místech soutěže Muzeum roku, stejně jako jména tří
vylosovaných výherců, účastnících se hodnocení muzeí a galerií na portále do-muzea.cz, budou slavnostně
vyhlášeny v rámci slavnostního předávání Cen Gloria musaealis za rok 2015 v úterý 17. května 2016.
Vyhlašovatelé pevně věří, že první ročník soutěže Muzeum roku se stane úspěšným a svojí oblibou
naváže na prestižní Národní soutěž muzeí Gloria musaealis. Přejeme si, aby soutěž Muzeum roku přinesla
mnoho radosti návštěvníkům muzeí a galerií i jejich pracovníkům!
Těšíme se s Vámi na setkání na portále do-muzea.cz!
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