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V roce 2014 uplynulo 200 let od založení
nejstaršího muzea v českých zemích, a to
Gymnazijního muzea v Opavě, před-
chůdce dnešního Slezského zemského
muzea. Toto výročí připomíná nejen
právě probíhající projekt Strážci paměti:
200 let muzejnictví v České republice,
v jehož rámci v průběhu let 2014–2018
oslaví jubilea tři největší zemské muzejní
instituce, ale výročím muzejních institucí
se v letošním roce věnuje také časopis
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. 
Článek Pavla Šopáka se na výročí 200 let
od založení Slezského zemského muzea
dívá kritickým pohledem a nabourává
„mýtus“ nejstaršího českého muzea. Ději-
nám našeho oboru se věnuje také článek
Karla Sklenáře, který obrací pozornost na
Národní muzeum a podává obraz jeho
dějinného vývoje na pozadí proměňují-
cího se názvu této největší muzejní insti-
tuce v České republice.

Tématem prvního čísla letošního ročníku
je však velmi aktuální otázka zpřístupňo-
vání archeologických nálezů a prezentace
výsledků archeologických výzkumů veřej-
nosti. Řešitelé projektu Archeologie na
dosah. Edukace a prezentace archeologického

kulturního dědictví, financovaného z pro-
gramu NAKI, se ve svých příspěvcích za-
měřují na široké spektrum problematiky
prezentace a popularizace archeologie.
Současným stavem české muzejní prezen-
tace archeologického materiálu se zabývá
Jarmila Valentová a přináší pohled na ar-
cheologické expozice v České republice
i v zahraničí. Edukační zaměření projektu
odráží také článek Jiřího Košty a Marie
Opatrné, jenž se zaměřuje na výuku pra-
věku na základních a středních školách
a zohledňuje možnou spolupráci muzeí
a ZŠ a SŠ v této oblasti. Veronika Mikešová
svou pozornost zaměřuje na využití multi-
médií a digitálních technologií pro popu-
larizaci archeologie.

Moderní technologie jsou také námětem
zprávy Jiřího Franka, který představuje
projekt Biodiversity Library Exhibition
(BLE), unikátní platformu popularizace
přírodovědných muzejních sbírek. 
Nechybí ani recenze publikace Galerijní
a muzejní edukace 1. Vlastní cestou k umění.
K tématu muzejní pedagogiky se vrací
zpráva o projektu Co umění umí. 
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