Kampaň „Muzea a 20. století“
Muzea a rok 1989: 30 let od sametové revoluce

Tisková zpráva
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., vyhlásila pro rok 2019 v rámci cyklu Muzea a 20. století
mediální kampaň na téma „Muzea a rok 1989: 30 let od sametové revoluce“. Celoroční informační akce s jednotícím
tématem z historie 20. století, které se pro jednotlivé roky mění, má za cíl propagovat aktivity sbírkotvorných institucí
v oblasti muzejní prezentace formou výstav, expozic, publikací, vzpomínkových slavností, přednášek, seminářů, workshopů,
komponovaných pořadů, akcí typu „living history“ apod.
V roce 2019 si připomínáme události spojené se sametovou revolucí a rozsáhlé změny, které tento převrat před
třiceti lety přinesl. Po listopadu 1989 se naše republika začala ubírat společně s dalšími státy bývalého východního bloku
jiným směrem a vytvářet si tak nové vztahy k okolnímu světu. S tím se samozřejmě musela postupně vypořádat celá naše
společnost, jež si v nově nabyté svobodě nastavovala svá pravidla ve všech oblastech života. Jak jsme se vypořádali
s přechodem od socialismu k demokratickému režimu, je otázkou také pro muzea a galerie, jež ve svých sbírkách uchovávají
autentické doklady naší minulosti. Projekty sbírkotvorných institucí se v rámci kampaně neomezují pouze na celorepublikové
události, ale připomínají zejména aktivity probíhající v jednotlivých regionech.
Podstatou projektu je vzájemné provázání akcí, které k této příležitosti muzea a galerie v rámci celé České
republiky pořádají. Cílovou skupinou kampaně jsou zejména školy základního a středního stupně a sféra neziskových
organizací, zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.
Informace o cyklu Muzea a 20. století, logo mediální kampaně na téma „Muzea a rok 1989: 30 let od sametové
revoluce“ a seznam všech přihlášených projektů je zveřejněn na http://www.muzea20stoleti.cz. Pozvánky na jednotlivé
akce přijímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., v průběhu celého roku 2019. Pro zapojení se do kampaně
stačí vyplnit elektronický formulář přihlášky na výše uvedených webových stránkách.
Muzea a galerie si pro své návštěvníky připravily v rámci projektu pestrou škálu témat a aktivit! Neváhejte a pojďte
s námi, muzejníky, společně slavit a připomínat události nedávné doby, vzdělávat se či se jen potěšit!
Kontakt pro tiskové zpravodajství:
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG
Bc. Kateřina Svobodová, správce oborových databází/webových prezentací AMG
tel.: +420 224 210 037–8, +420 736 438 611
e-mail: amg@cz-museums.cz; kalendarium@cz-museums.cz
http://www.cz-museums.cz

Více informací na http://www.muzea20stoleti.cz

