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Do muzea! – nový webový portál o muzeích z celé
České republiky
Do muzea! – New Web Portal about Museums across
the Czech Republic

zprávy

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

V

květnu letošního roku byl
spuštěn nový webový portál
Do muzea! (www.do-muzea.cz),
který vytvořilo Národní muzeum ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR. Portál nabízí kompletní přehled všech muzeí,
galerií a památníků na území České republiky včetně jejich doprovodných programů a akcí, které jsou zapojenými
muzejními institucemi pravidelně doplňovány. Hlavním cílem portálu je zprostředkovat české veřejnosti informace o nabídce
a úrovni služeb muzejních institucí a fungovat jako rozcestník i informační kanál
o jejich bohaté nabídce ve všech koutech
České republiky.
Návštěvník může najít jakékoliv muzeum ve svém regionu i jinde v České republice podle různých kritérií – názvu,
zaměření či nejlepšího hodnocení. Po
jednoduché registraci mohou návštěvníci
portálu hodnotit kvalitu navštívené insti-

Portál Do muzea!
www.do-muzea.cz
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Obr. 2: Úvodní stránka portálu Do muzea!.

Obr. 1: Logo portálu Do muzea!.

tuce pomocí bodů ve čtyřech různých
kategoriích (Expozice a výstavy, Lidé
v muzeu, Služby návštěvníkům, Doprovodné programy). Díky hodnocení návštěvníků získají zapojená muzea tolik
důležitou zpětnou vazbu. Portál je z pohledu muzejních institucí novým nástrojem propagace jejich činnosti
a informační platformou o kvalitě nabízených služeb.

Na portálu je ode dne spuštění připravena základní vizitka kompletního seznamu muzejních institucí. Pro získání
možnosti editovat vlastní profil je potřeba se do projektu oficiálně zapojit, a to
přihlášením se do administračního systému pomocí jména a hesla, které byly
zaslány na oficiální e-mail všem muzejním institucím v České republice. Registrací získají instituce například možnost
zveřejňovat informace o expozicích,
výstavách a doprovodných aktivitách.
Aktuality z muzea mohou navíc návštěvníci portálu pravidelně odebírat a mít tak
přehled o dění ve svém oblíbeném
muzeu. Přihlášená muzea se také mohou
účastnit nejrůznějších společných kampaní či se zapojovat do soutěží pro
návštěvníky.

Každoročně bude nejpopulárnější instituce oceněna titulem Muzeum roku.
První ročník soutěže byl zahájen
14. května 2015 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze v rámci slavnostního
vyhlášení XIII. ročníku Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis 2014, pořádané
Ministerstvem kultury České republiky
a Asociací muzeí a galerií České republiky. Věcné ceny ale čekají i na hodnotící
uživatele portálu, pro které budou
v rámci portálu připraveny speciální
soutěže.
Snahou projektu Do muzea! je dosáhnout, aby se webový portál stal důležitým zdrojem informací pro všechny
zájemce, kteří svůj volný čas rádi tráví
v prostředí muzejních expozic a výstav
(obr. 2).
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