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Stáže pro muzejní pracovníky
v Národním muzeu
Ludmila Tůmová

Traineeships for Museum Professionals
in the National Museum
árodní muzeum na konci roku
2016 spustilo program stáží pro
pracovníky muzejních institucí.
Zájemci z řad odborné veřejnosti mohou
absolvovat pracovní pobyt na pracovištích Národního muzea dle svého výběru.
Během stáže mají účastníci programu
možnost zapojit se do aktivit vybraného
pracoviště, poznat jeho chod a v neposlední řadě získat nové zkušenosti a poznatky. Pracovní pobyty jsou realizovány
v široké škále muzejních témat – např.
muzejní pedagogika, restaurování, archivní praxe, školení v oblasti přístrojového
a laboratorního vybavení, specifika správy konkrétních typů přírodovědných sbírek a mnoho dalších.

N

Po celou dobu stáže se zájemcům věnují
odborní pracovníci muzea, kteří jim předávají zkušenosti z vlastní praxe v muzeu
a ze svého oboru. Spolupráci s odborníky
v Národním muzeu si velmi chválí i samotní účastníci stáží z regionálních muzeí.
Vlastní stáž obvykle trvá jeden až dva
týdny v závislosti na zájmu stážisty. Během pracovního pobytu poskytuje Národní muzeum stážistům zdarma ubytování.
Do června roku 2017 bylo realizováno několik stáží pracovníků muzejních institucí,
konkrétně se jednalo o pracovní pobyty
věnované restaurování a muzejní pedagogice. Stážisté po absolvování pracovního pobytu v Národním muzeu tuto zkušenost hodnotí velmi kladně a oceňují
i množství užitečných podnětů získaných
během stáže, které mohou uplatnit ve své
vlastní muzejní praxi: „…[pracovnice restaurátorské dílny] ochotně zodpovídaly mé
dotazy i navrhovaly alternativní řešení, která
lze realizovat v malých prostorech a s menším
rozpočtem malého muzea. Na každém pracovišti jsem si rovněž vyzkoušela výrobu obalového materiálu k vhodnému uložení do depozitáře…“1 a „…mohly jsme tak získat přehled
nejen o budovách a sbírkách v nich vystavených, ale především o aktivitách, které se zde
konají. Stáž pro nás byla velkým přínosem, ně-

které aktivity byly pro nás velmi inspirativní,
jiné (narozeninová party) nemají v našem kraji
dosud obdobu…“2
O skutečnosti, že se program postupně
dostává do povědomí muzejní veřejnosti,
svědčí mimo absolvovaných stáží i dotazy
zaměstnanců muzejních institucí ohledně
možnosti pracovní pobyt v Národním
muzeu realizovat. Do budoucna muzeum
plánuje projekt dále rozvíjet a využít jeho
plný potenciál v rámci prohloubení spolupráce s regionálními muzei.
Základní informace k celému programu
a také podrobnou nabídku stáží můžete
nalézt na webových stránkách Národního
muzea
(http://www.nm.cz/Veda-avyzkum/Staze-pro-pracovnikymuzejnich-instituci/).

1 Z vyjádření zaměstnankyně
regionálního muzea, která
absolvovala stáž v restaurátorských dílnách NM.
2 Ze slov stážistek, které
se účastnily pracovního
pobytu věnovaného muzejní
pedagogice.

Obr.: V rámci stáže věnované muzejní pedagogice se stážisté podílejí na přípravě a realizaci doprovodných akcí Národního muzea
pro veřejnost.
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