I n f o r m á c i a 
k vyhláseniu I. ročníka národnej súťaže múzeí  „ Múzeum roka 2003“
 
 
Ministerstvo kultúry SR, Slovenské národné múzeum a Zväz múzeí na Slovensku pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí  
                                            
v y h l a s u j ú
Prvý ročník národnej súťaže múzeí na Slovensku „Múzeum roka 2003“
 
      Múzeá plniac svoje jedinečné poslanie upravené zákonom č.115/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov tvoria nezastupiteľnú súčasť a bázu tvorby , ochrany a využívania hodnôt kultúrneho dedičstva . Vo svojich zbierkových fondoch uchovávajú, zhodnocujú,  a sprístupňujú temer 8,5 mil. zbierkových predmetov – hmotných dokladov , ktorých hodnotový potenciál je neoddeliteľným prameňom k sebapoznávaniu a sebaidentifikácii spoločnosti. Bohatstvo kultúrneho dedičstva sprístupňujú verejnosti v 400 expozíciach, ročne vo vyše 1000 výstavách a 6 600 kultúrno-vzdelávacích aktivitách.
 
      V súčasných spoločensko-ekonomických pomeroch je jedinečnosť funkcie múzeí nedocenená a ich postavenie v spoločenskom hodnotovom meradle neadekvátne ich významu.      Zámer vyhlásenia súťaže sleduje cieľ priblížiť našej spoločnosti nenahraditeľný význam múzeí a nimi spravovaného bohatstva kultúrneho dedičstva, upozorniť na ich pôsobnosť a problematiku , podnietiť iniciatívu samotných múzejných inštitúcií k systematickému zhodnocovaniu svojich výsledkov a oceniť kvalitu a profesionalitu zástoja ich práce.
  
Účasť v súťaži
Súťaže sa môžu zúčastniť múzeá zapísané v Registri múzeí v SR. Hodnotenie je členené do  troch skupín podľa pôsobnosti a to špecializované múzeá s celoslovenskou pôsobnosťou, regionálne múzeá a miestne múzeá. Podmienkou účasti v súťaži je   prihlásenie jedného predmetu súťaže v oboch vyhlásených kategóriach.
 
Kategórie a predmet súťaže
Súťaž bude prebiehať v dvoch kategóriach, v každej so štyrmi výberovými predmetmi a to:
I. kategória : Tvorba zbierok a ochrana zbierkových predmetov s predmetmi súťaže :
                     akvizícia  zhodnocujúca zbierkový fond, systematický alebo záchranný výskum, 
                     odborná ochrana zbierkových predmetov, odborné uloženie zbierkových 
                     predmetov
II.kategória: Využívanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov s predmetmi súťaže:
                     vedecko-výskumná úloha, expozícia – výstava, kultúrno-vzdelávacia aktivita,    
                     publikačný titul
 
Hodnotenie
Základným kritériom hodnotenia v oboch kategóriach je najmä kvalita napĺňania a výstupov pri  výkone základných múzejných činností a dodržiavanie etických princípov múzejnej praxe. O priebehu a výsledkov súťaže bude rozhodovať sedemčlenná porota, ktorej členov vymenúvajú vyhlasovatelia súťaže. Ocenené bude jedno múzeum v každej súťažnej skupine.
 
Vyhlásenie výsledkov súťaže
Vyhlásenie výsledkov súťaže bude súčasťou konferencie „Múzeá v treťom tisícročí“ v dňoch 11.-12.12.2003 v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Ocenené múzeá budú od.12.12.2003 prezentované vo výstavných priestoroch Slovenského národného múzea, Vajanského nábr.2, Bratislava.
 
      Vyhodnotenie „Múzeum roka 2003“ je vstupným projektom k pravidelnému vyhodnocovaniu najlepších múzeí s cieľom motivácie múzeí a súčasne prezentácie ich nezastupiteľného pôsobenia vo vedomí spoločnosti.
 
Informácie o súťaži
www.snm.sk
Sekretariát súťaže
 


