Zápis ze společného zasedání krajské sekce Asociace muzeí a galerií
Zasedání rozšířeno o ostatní muzejní a galerijní subjekty z Pk, které nejsou členy
AMG
26.4.2011, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 10:00 hod.

1) Informace ze zasedání senátu a exekutivy AMG v předchozím období:
- Ing. Milena Burdychová podala zprávy z posledních zasedání Senátu AMG a
z jednání exekutivy AMG, informovala o připravované novele „památkového“ zákona
a s tím souvisejíc připravované změně v oblasti archeologie. Dále poskytla informace
o muzejní statistice a o semináři k autorskému zákonu. Upozornila, že autorskému
právu podléhají i fotografie a jiná umělecká díla zveřejňovaná na webových
stránkách muzeí.

2) Koncepce rozvoje muzejnictví v Pk – konkrétní úkoly a činnosti z ní plynoucí
- Jiří Junek informoval o nové Koncepci rozvoje muzejnictví Pardubického kraje na
léta 2010 - 2015. Seznámil přítomné s tím, že Koncepce vypracovaná RM nebyla
Radou PK schválena, ale pouze vzata na vědomí. Nicméně některé věci z ní
plynoucí jsou pro RM závazná a mají vztah i k ostatním muzeím Pk. Konkrétně se
jedná o následující body:
a) Putovní výstavy monotématicky zaměřené a územně pokrývající celý Pk
Na základě rozeslaného dotazníku byl ověřen zájem ze strany muzeí o tématické
putovní výstavy, které zpracují regionální muzea. Dotazník rovněž zjistil prostorové a
technické možnosti jednotlivých muzeí. Výstavy budou těmto limitům
přizpůsobovány. Vždy se bude jednat o základní kostru výstavy (informativní panely,
modely, repliky, základní trojrozměrné sbírkové předměty), kterou si konkrétní muzea
dále doplní dle vlastních možností a s přihlédnutím ke svému místu působnosti.
Dosavadní program putovních výstav je následující:
2012 – Pivovarnictví na území Pk (zpracovává Regionální muzeum v Chrudimi)
2013 – Historie létání a letecké výroby na území Pk (zpracovává Regionální muzeum ve VM)
2014 – Puškařství a puškaři v Pk (zpracovává Východočeské muzeum v Pardubicích)
2015 – bude upřesněno (zpracovává Regionální muzeum v Litomyšli)

ing. Burdychová vyzvala případné zájemce o výstavu Pivovarnictví, aby ji zasílali
požadavky na termín zapůjčení výstavy.
b) Poskytnout 25% úvazku konzervátorů RM pro ostatní muzea
Na začátku letošního roku byla oslovena muzea v Pk s nabídkou konzervace
sbírkových předmětů (zapsaných v CES) ze strany regionálních muzeí za
prokazatelné náklady (myšleno konzervační a obalový materiál).
Současný stav:
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě konzervuje předměty z kovu pro Městská
muzea v České Třebové a v Ústí nad Orlicí
Východočeské muzeum pro Zámek v Cholticích
Regionální muzeum v Chrudimi – nikdo dosud neprojevil zájem
Regionální muzeum v Litomyšli nemá konzervátorskou dílnu

Ostatní muzea mohou i nadále zasílat své požadavky. Zástupci RM je posléze
osobně navštíví a stanoví případné priority restaurování a časový rozvrh prací.

c) Vytvoření koncepcí rozvoje jednotlivých muzeí na léta 2012 - 2017
Vytvoření vlastních koncepcí rozvoje s určením specializace sice není povinné, ale
Pk k ní bude přihlížet při přidělování dotací. Muzea zřizovaná Pk vytvořila jednotnou
osnovu této koncepce, která byla všem muzeím a galeriím rozeslána. V diskuzi k této
osnově nebylo vzneseno závažnějších připomínek. Po vzájemné dohodě bylo
určeno, že maximální rozsah koncepce je 4 strany a osnova je jen rámcová a není
nutné se striktně držet jednotlivých bodů. Městským muzeím bylo doporučeno si
vypracovanou koncepci nechat schválit svým zřizovatelem. Koncepce a jejich
schválení by bylo vhodné zpracovat do konce listopadu, aby mohly být přílohou
žádosti o dotace z Pk. Regionální muzea nabízejí při jejich zpracování metodickou
pomoc.

Mgr. Jiří Junek
předseda Pardubické sekce AMG

