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Ústav archeologie a muzeologie Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity Vás srdečně 
zve na mezinárodní muzeologickou konfe-
renci, kterou připravuje u příležitosti 50. výročí 
zahájení výuky muzeologie v Brně.

Oddělení muzeologie je jedním z nejstarších 
stálých muzeologických pracovišť na světě. 
Již v roce 1921 byl zásluhou PhDr. Jaroslava 
Helferta, tehdejšího ředitele Moravského zem-
ského muzea, na Masarykově univerzitě zřízen 
Lektorát muzejnictví. Přednášky a cvičení 
uskutečněné v průběhu let 1922–1951 akcen-
tovaly nejen problematiku muzejní praxe, ale 
zabývaly se také některými teoreticko-orga-
nizačními otázkami souvisejícími s celkovým 
stavem soudobého muzejnictví tehdejšího 
Československa. Vzdělávání muzejních pracov-
níků se na univerzitu vrátilo počátkem 60. let 
v souvislosti s aktivitami muzeologického 
oddělení v Moravském muzeu. V roce 1963 byla 
na návrh ředitele muzea RNDr. Jana Jelínka 
s podporou PhDr. Zbyňka Z. Stránského a díky 
vstřícnosti rektora Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně prof. RNDr. Theodora Martince usta-
novena externí katedra muzeologie se sídlem 
v Moravském muzeu. Postgraduální studium 
bylo zahájeno v akademickém roce 1965/1966, 
v roce 1977 vznikla katedra archeologie 
a muzeologie. Se změnou vysokoškolského 
zákona se v 90. letech změnilo postgraduální 
studium na specializační a následně rozšířilo 
formy studia o studium prezenční a kombi-
nované. Od poloviny 90. let je muzeologie 
samostatným oddělením Ústavu archeologie 
a muzeologie, které za dobu své existence 
úspěšně proškolilo přes 250 absolventů post-
graduálního studia a více než 500 absolventů 
řádného studia. Během svého působení 
brněnská muzeologie výrazným způsobem 
přispěla k formování oboru u nás i v zahraničí, 
profesionalizaci muzejní práce a osoby s ní 
spojené stály u vzniku ICOFOM a ISSOM, jejichž 
prostřednictvím byla navázána a prohloubena 
mezinárodní spolupráce v rámci muzeologie. 

Záměrem připravované dvoudenní konfe-
rence připomínající padesátileté výročí zahá-
jení výuky muzeologie v Brně je nejen navázat 

na v minulosti velmi úspěšnou a přínosnou 
tradici brněnských muzeologických setkávání, 
ale také, a to především, nabídnout odborné 
veřejnosti z muzejních a akademických 
institucí přímý kontakt s aktuálními trendy 
současné muzeologie a vytvořit platformu 
pro diskuzi k tématům muzejní teorie 
i praxe s předními světovými odborníky 
(USA, Velká Británie, Německo, Rakousko, 
Holandsko aj.). Konference je strukturována 
do tří tematických bloků věnovaných hlavním 
směrům teoretické i aplikované muzeologie, 
které nacházejí uplatnění v každodenní praxi 
muzejních i dalších kulturně-vzdělávacích 
institucí a které svou profilací odpovídají 
klíčovým oblastem, na něž se brněnské 
muzeologické pracoviště zaměřuje. První 
z bloků sleduje téma vývoje muzeologie jako 
vědecké disciplíny a využije prostor prvního 
konferenčního dne 25. listopadu. Ze zahranič-
ních přednášejících přislíbili účast François 
Mairesse, Peter van Mensch, Markus Walz, 
Marlies Raffler a Bernadette Biedermann. Další 
dvě sekce proběhnou v půldenních blocích 
druhého konferenčního dne 26. listopadu. 
První z nich je věnována aktuálním trendům 
v muzejním výstavnictví, třetí blok pak 
progresivnímu oboru muzejní pedagogika. 
Mezi zahraničními odborníky, kteří potvrdili 
svoji aktivní účast v těchto sekcích, jsou George 
Hein, Ulrich Schwarz nebo Gabriele Rath. 

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost 
k setkání s českými i zahraničními kolegy, při-
jeďte s námi oslavit kulaté výročí brněnské 
muzeologie. Jste srdečně zváni! Konference 
se uskuteční v prostorách brněnského uni-
verzitního kina Scala ve dnech 25. – 26. listo-
padu 2014. Všechny potřebné informace včetně 
programu, přihlášky a organizačních pokynů 
pro účastníky konference budou postupně 
aktualizovány na webových stránkách Oddě-
lení muzeologie Ústavu archeologie a muzeolo-
gie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně. Těšíme se na setkání s vámi! 
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