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Editorial
Rok 2018 je pro Národní muzeum velmi
významný, a to díky velkému množství
důležitých událostí a výročí. V první polovině roku, konkrétně 15. dubna, jsme
oslavili dvousté výročí od založení instituce, které bylo mimo bohatý kulturní
program doprovázeno víkendem otevřených dveří včetně depozitárních prostor,
jež doposud nebyly nikdy veřejnosti zpřístupněny. Na pozadí celé řady akcí a programů zaměřujících pozornost na jednotlivé objekty instituce probíhají rekonstrukční práce na Historické budově Národního muzea a přípravy nových přírodovědných a historických expozic, které
představují největší muzejní projekt v dějinách republiky. Republiky, která letos
slaví výročí 100 let od svého založení.
Vrcholem těchto oslav bylo otevření ČeskoSlovenské výstavy dne 28. října v Historické budově Národního muzea, která pro
tuto příležitost částečně zpřístupnila již
některé své zrekonstruované sály včetně
Pantheonu.
Ale vraťme se k dvoustému výročí naší
instituce. Muzeum tvoří zejména jeho sbírky a ty představují informace, získané
především odbornou a vědeckou činností
(výzkumem sbírkových předmětů a prostředí, z něhož pocházejí). Tyto fyzické doklady minulosti a informace poté společně
představují to nejcennější, čím instituce
disponuje. Oslavou dvoustého výročí slavíme i její sbírkotvornou a vědecko-výzkumnou činnost, která Národní muzeum
provází již od jeho počátků díky dlouhé
řadě významným osobností (nutno zmínit
alespoň hraběte Kašpara Maria Sternberga
či Františka Palackého). Díky neustálému
rozvoji a podpoře v oblasti výzkumu a vývoje je Národní muzeum také významnou
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výzkumnou organizací. Shodou okolností
připadla na letošní rok implementace nové
metodiky hodnocení výzkumných organizací, která nastavuje nové parametry hodnocení výzkumné organizace jako celku. Za tímto účelem vypracovalo Národní
muzeum podrobnou bilanci své vědeckovýzkumné činnosti a následnou „Dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace na léta 2019–2023“. V uvedeném
období bude NM řešit v rámci institucionálního programu 352 kontrolovatelných
cílů, zahrnutých do 102 dílčích cílů a 26 výzkumných oblastí. Výzkumné oblasti ve
většině případů představují kontinuální
výzkum probíhající v NM jak v oborech
přírodních, tak humanitních. Většina výzkumných cílů je zaměřena primárně na
základní výzkum, plánován je však také
výzkum aplikovaný.
Vědeckým zhodnocením sbírky a efektivním zpřístupněním dat v ní obsažených exponenciálně narůstá její význam a možnosti
dalšího využití. Toho nelze dosáhnout bez
reflexe trendů vývoje výzkumu zejména
v oblasti digitalizace, zpřístupnění a kontextuálního propojení vědeckých dat, která
jsou obsažena ve sbírkových fondech NM.
Zejména pro podporu nastavení optimálních efektivních procesů a umožnění dalšího využití těchto dat obsažených ve sbírkových fondech je NM zapojeno v mnoha
mezinárodních konsorciích a asociacích,
které se otázkou budoucnosti efektivního
využití vědeckých dat zabývají. Tento trend
bude NM nadále rozvíjet a podporovat tak,
aby sbírky byly efektivně přístupné i pro
budoucí generace.
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