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Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci VI 
Téma: Proměny profese muzejního pedagoga
Brno, Moravské zemské muzeum, 3.–4. 10. 2022

Muzejní pedagog patří mezi relativně mladé muzejní profese, byť jde o povolání už oficiálně 
etablované, do jisté míry uznávané a v muzejní praxi poměrně běžně zakotvené. V průběhu 
let se požadavky na muzejního pedagoga jako specializovaného muzejního pracovníka, jeho 
vzdělávání, odborné kompetence a nároky na spektrum pracovních činností proměňovaly. 
Stejně tak můžeme z kvalitativního pohledu na práci s návštěvníky v obecném či individuál-
ním pohledu sledovat posuny od aktivit odpovídajících komentovaným prohlídkám ve vý-
stavách a expozicích až ke skutečné kvalifikované edukační práci.

Konference poskytne prostor pro příspěvky a diskuse ke třem hlavním
tematickým oblastem:

1. Nároky na profesi. Kompetence, profesní vzdělávání a individuální rozvoj muzejních 
pedagogů. Muzejní pedagog–začátečník versus muzejní pedagog–expert. Stáže, praxe, 
síťování, mentoring, muzejně-pedagogický výzkum.

2. Proměny spektra profesních činností muzejního pedagoga v čase. Reflexe vývoje obecně 
nebo optikou konkrétního muzea. Tvorba a implementace edukační koncepce muzea do 
praxe. Zapojení muzejního pedagoga do přípravy výstav a dalších muzejních činností. 
Lokální a mezinárodní pohled na problematiku.

3. Nové výzvy profese muzejního pedagoga. Participativní muzeum, reflexe společensky 
aktuálních témat, nové publikum, mimořádné situace v edukaci, úskalí profese muzejního 
pedagoga. Psychologické rozměry muzejní edukace.

Projekt je uskutečněn ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s.  
a s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky



ORGANIZAČNÍ POKYNY

PŘIHLÁŠKY
Na konferenci se přihlašuje pouze elektronicky prostřednictvím e-přihlášky:
https://forms.gle/Q6UpBYfz4JG83HYE6 do 10. září 2022.

Počet míst je omezen kapacitou sálu. Po jejím naplnění přijímáme pouze na místa náhradníků. 
Na konferenci je možné se přihlásit s odborným příspěvkem nebo jako běžný účastník bez pří-
spěvku. Přihlášky zájemců o účast s odborným příspěvkem přijímáme do 30. června 2022. 
Název příspěvku, anotace příspěvku (do 10 řádků) a vlastní profesní medailon (do 8 řádků) 
uveďte přímo do formuláře epřihlášky. O rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení příspěvku bu- 
dou autoři informováni emailem nejpozději do 5. srpna 2022. Po tomto datu bude kompletován 
program celé konference.

KONFERENČNÍ POPLATEK
Účastnický poplatek činí 800 Kč. Zvýhodněný účastnický poplatek pro členy Komise pro práci 
s veřejností a muzejní pedagogiku AMG (viz seznam členů na webu komise) a studenty (u pre- 
zence je nutné doložit průkazem nebo dokladem, v opačném případě uhradí poplatek v plné výši) 
činí 500 Kč. Účastnický poplatek zahrnuje konferenční materiály; občerstvení během konference 
mimo oběda; vstup na společenský večer; účast na konferenci; účast na workshopech.
Autoři příspěvků, které nebudou zařazeny, hradí účastnický poplatek v běžné výši. V případě více 
přednášejících jednoho příspěvku, nehradí účastnický poplatek pouze jeden přednášející.
Úhrada poplatku je možná pouze v hotovosti v den konání konference u prezence    
v Moravském zemském muzeu.

STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
Obědy a ubytování si zajišťují a hradí účastníci konference sami.
Tipy na ubytovací zařízení a restaurace a podrobnější informace dostanou přihlášení účastníci  
v rámci materiálů zaslaných emailem.
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