
 

 

 
 

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku 

v spolupráci so Slovenským národným múzeom, Slovenskou národnou galériou, 
Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene, s podporou mesta Zvolen 

 
        vás pozývajú 

 

na odbornú konferenciu 
 

 

(De)Akvizičná činnosť v múzeách 
 

Termín a miesto 

07. – 08. septembra 2016 v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku 

 

Zámery a ciele 

Zámerom podujatia je poukázať na reálny stav akvizičnej činnosti v špecializovaných múzeách 
Slovenskej republiky a otvoriť celomúzejnú diskusiu na túto tému. Zodpovedať otázky: ako vykonávať 

kvalitnú selekciu ešte pred nadobudnutím zbierok v zmysle múzejného zákona, ako si vytvoriť 
koncepciu akvizičnej činnosti/tvorby zbierok, ktorá je jedným z nástrojov Stratégie rozvoja múzeí                         

a galérií do roku 2018, ako komunikovať svoju zbierkotvorbu so zriaďovateľom a verejnosťou. 
Postaviť zbierkotvorbu múzeí na inú úroveň, ako v súčasnosti rozšírenú prax – nadobúdať tak, aby 

toho bolo čo najviac a za čo najnižšiu kúpnu cenu. 

Podujatie je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2016. 

 

 

Program 

07. septembra 

12,30 – Prezentácia účastníkov 

13,00 – Otvorenie konferencie 

13,30 – 13,50 Akvizičná činnosť v slovenských múzeách  

13,50 – 14,10 Akvizičná činnosť v českých múzeách 

 
14,10 – 14,25 Diskusia 

 
14,25 – 15,00 Prestávka 

 

 
 

 
 



 

 

 
15,00 – 15,20 Akvizičný plán a koncepcia zbierkotvorby – základ realizácie akvizičnej činnosti múzea 

 

15,20 – 15,40 Špecifiká nadobúdania predmetov z oblasti archeológie 
 

15,40 – 16,00 Špecifiká nadobúdania predmetov z oblasti prírodných vied 
 

16,00 – 16,20 Špecifiká nadobúdania predmetov z oblasti umeleckej histórie 

 
16,20 – 16,40 Historický knižný dokument a historický knižný fond v múzeu  

 
16,40 – 17,00 Diskusia 

 

17,00 – Ukončenie prvého dňa konferencie 
 

 
08. septembra 

 
08,30 – Prezentácia účastníkov 

 

09,00 – 09,20 Zriaďovateľ, verejnosť a benchmarking múzeí  
 

09,20 – 09,40 Zbierkotvorba z pohľadu pomocného a dokumentačného fondu v múzeu 
 

09,40 – 10,00 Zbierkotvorba bez legislatívy (tvorba zbierky v múzejnom zariadení) 

 
10,00 – 10,15 Slovenská múzejná realita (vyhodnotenie dotazníkového prieskumu)  

 
10,15 – 10,30 Diskusia 

 
10,30 – 11,00 Prestávka 

 

11,00 – 12,00 Príklady dobrej a zlej praxe (diskusia na tému, ako sa vypláca/nevypláca       
                     plánovanie zbierkotvorby; ako vlastníci a iné okolnosti tlačia do kúpy predmetov)  

 
12,00 – Ukončenie konferencie 

 

 
Registrácia 
 

Sken podpísanej prihlášky je potrebné zaslať do 25. 08. 2016 na adresu kabinet@snm.sk.  

 
 

Organizačné pokyny 
 

Účastníci nehradia účastnícky poplatok. Náklady spojené s účasťou na konferencii hradí vysielajúca 

organizácia.  
Organizátori konferencie nezabezpečujú účastníkom ubytovanie, ani stravovanie; ľahké 

občerstvenie poskytnuté bude. 

 
Kontakty 

 
Mgr. Ivana Jurčíková, SNM Bratislava, +421 2 20 469 266, kabinet@snm.sk  

 


