Pozvánka
na veřejné slyšení, které pořádá
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
za odborné podpory Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
na téma

Aktuální problémy českého muzejnictví
Zaháňský salonek Valdštejnského paláce „C1“
16. října 2018 od 10.00 do 14.00 hodin

Program:
9.30–10.00

Prezence účastníků ve Valdštejnském paláci, recepce C1
Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1 (vstup z Valdštejnského náměstí)
Průkaz totožnosti nutný!

Veřejné slyšení bude moderovat PhDr. Luděk Beneš / člen Exekutivy Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.
10.00–10.10

Uvítání účastníků / Zahájení veřejného slyšení / Úvod do problematiky
PhDr. Zdeněk Papoušek / předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva
a petice Senátu Parlamentu ČR
Mgr. Irena Chovančíková / I. místopředsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.

10.10–10.20

Strategické cíle AMG v oblasti muzeí a galerií a Koncepce rozvoje muzejnictví
PhDr. Zdeněk Kuchyňka / II. místopředseda AMG / Sládečkovo vlastivědném muzeum
v Kladně

10.20–10.30

Systém registrace / akreditace muzeí a galerií v ČR
PhDr. Luděk Beneš / člen Exekutivy AMG / Muzeum Mladoboleslavska

10.30–10.40

Muzejní instituce jako součást systému dalšího vzdělávání v ČR
Mgr. Irena Chovančíková / I. místopředsedkyně AMG / Masarykovo muzeum v Hodoníně

10.40–11.10

Moderovaná diskuse se zástupci Parlamentu ČR, státní správy a odborné veřejnosti
následující po I. bloku příspěvků

11.10–11.40

Přestávka na malé občerstvení

11.40–11.50

Nový zákon o ochraně památkového fondu
PhDr. Zdeněk Kuchyňka / II. místopředseda AMG / Sládečkovo vlastivědném muzeum
v Kladně

11.50–12.00

Problematika GDPR v oblasti muzejnictví
Ing. Richard M. Sicha / člen Exekutivy AMG / Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní
srub K-S 14 „U cihelny" Králíky

12.00–12.10

Odměňování zaměstnanců v kultuře – obor muzejnictví
PhDr. Zdeněk Kuchyňka / II. místopředseda AMG / Sládečkovo vlastivědném muzeum
v Kladně

12.10–12.20

Novela zákona o zbraních a střelivu / Historické zbraně vzniklé po roce 1890
v muzeích a dalších paměťových institucích
Ing. Richard M. Sicha / člen Exekutivy AMG / Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní
srub K-S 14 „U cihelny" Králíky

12.20–12.40

Oceňování sbírek muzejní povahy / Dary, nákupy, vlastní sběry muzeí
PhDr. Pavel Ciprian / člen Exekutivy AMG / Muzeum města Brna

12.40–12.50

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis a změna nařízení vlády č. 5/2003 Sb.,
o oceněních v oblasti kultury udělovaných MK ČR, ve znění pozdějších předpisů
Mgr. Irena Chovančíková / I. místopředsedkyně AMG / Masarykovo muzeum v Hodoníně

12.50–13.50

Moderovaná diskuse se zástupci Parlamentu ČR, státní správy a odborné veřejnosti
následující po II. bloku příspěvků

13.50–14.00

Shrnutí a závěrečné slovo
PhDr. Zdeněk Papoušek / předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva
a petice Senátu Parlamentu ČR
Mgr. Irena Chovančíková, I. místopředsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. /
Masarykovo muzeum v Hodoníně

Do diskuse následující po jednotlivých blocích příspěvků jsou zváni zástupci Senátu
a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, státní správy a odborné veřejnosti:
Členové Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR
Členové Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR
Zástupci Ministerstva kultury ČR
Zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Zástupci Ministerstva vnitra MV ČR
Zástupci Ministerstva financí ČR
Zástupci Asociace krajů ČR
Zástupci Svazu měst a obcí ČR
Zástupci Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Zástupci Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.
Zástupci Rady galerií, ČR, z. s.
Zástupci Českého výboru Mezinárodní rady muzeí ICOM, z. s.
Zástupci Národního památkového ústavu
Zástupci Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity
Svoji účast, prosíme, potvrďte nejpozději do 10. října 2018
na tel.: +420 224 210 037
nebo na e-mail: amg@cz-museums.cz.
Upozorňujeme, že počet přihlášek k účasti je limitován omezenou kapacitou sálu
(max. 50 osob).
Prezence účastníků bude probíhat od 9.30 hodin ve Valdštejnském paláci na recepci „C1“.
S sebou si vezměte tuto pozvánku a průkaz totožnosti.
Předpokládané ukončení veřejného slyšení je ve 14.00 hodin.
Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci veřejného slyšení souhlasí
s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR
a dávají souhlas s dalším šířením.

PhDr. Zdeněk Papoušek, v. r.
předseda výboru

Aktuální problémy českého muzejnictví
veřejné slyšení

16. října 2018 od 10.00 do 14.00 hodin
Zaháňský salonek Valdštejnského paláce „C1“
Valdštejnské nám. 4, Praha 1 (vstup z Valdštejnské ulice)

Přihláška účastníka
Jméno a příjmení:
Adresa instituce:

Telefon:

E-mail:

Zde je dán prostor pro Vaše otázky do diskuse následující po jednotlivých příspěvcích:
1. otázka:

2. otázka:

Vařené fu
V

dne

2018
podpis účastníka

Spolu s přihláškou můžete uvést dvě konkrétní otázky, které jsou vzhledem k výše uvedeným
tématům pro Vás aktuální, o nichž byste chtěli diskutovat, nebo cítíte potřebu o nich načerpat
chybějící informace.

