
Zpráva o činnosti UNESCO Chair za rok 2002 
 

Rok 2002 byl bezesporu významným předělem v dosavadní historii Chair. V pozitivní 

rovině se projevilo organizační opatření realizované v roce 2001, kdy Chair začala pracovat 

jako samostatné pracoviště v rámci Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty. 

Došlo i k zásadním personálním změnám. K 31. květnu odešel dosavadní vedoucí pracoviště 

Dr.Vinoš Sofka. Na základě náročného výběrového řízení byl na tuto pozici přijat PhDr. Jan 

Dolák. Nový vedoucí se ihned zapojil do pedagogické činnosti v rámci Ústavu, aby tak 

naplnil čtvrtý a šestý článek Dohody o zřízení Katedry UNESCO podepsané rektorem 

Masarykovy univerzity v Brně a generálním tajemníkem UNESCO se sídlem v Paříži. 

 

Chair se zapojila do ambiciózního projektu Asociace muzeí a galerií České republiky s 

názvem „Muzeum a profesionalita pro 21. století“ podporovaného mimo jiné Ministerstvem 

kultury České republiky, nadací Open Society Fund a dalšími participanty. Chair se podílela  

na formování základní strategie projektu i na realizaci dílčích kroků. Jednou ze součástí 

projektu bylo i uspořádání mezinárodní konference „Museum a Change“, která se konala v 

Pantheonu Národního muzea v Praze ve dnech 16.-18. října 2002. Chair kromě organizační 

pomoci podpořila konferenci částkou 200 000Kč směřovanou na úhradu nezbytných 

pronájmů. Na této konferenci, které se zúčastnilo cca. 150 lidí z 11 zemí Evropy, vystoupil 

vedoucí Chair s referátem, jenž se zabýval nejen současnými aktivitami Chair, ale také jeho 

plány do budoucna. 

Chair se zapojuje i do další části projektu "Muzeum a profesionalita", který se jmenuje 

"Škola muzejní propedeutiky". Jedná se o dlouhodobý  projekt zaměřený na celoživotní 

vzdělávání muzejních pracovníků. Chair se na škole podílí kromě organizační pomoci také 

bezprostřední přednáškovou činností. Začíná tak realizovat jedno ze svých hlavních poslání - 

aktivní podíl na celoživotním vzdělávání pracovníků oboru.  

 

Stranou nezůstává ani ediční činnost. Dlouhodobě je v České republice citelný hlad po 

odborné literatuře z oblasti konzervování a restaurování movitého i nemovitého kulturního 



dědictví. Proto Chair společně s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity vydala 

český překlad knihy: Chemie pro konzervátory a restaurátory, autorů Nikitina a Melnikovové 

z petrohradské Ermitáže. Chair podpořila vydání této knihy částkou 199 710Kč. Chair vede i 

vlastní knihovnu, do které se jí v letošním roce podařilo získat jinak obtížně dostupnou 

literaturu z University of Leicester v hodnotě 88 000,-Kč. 

 

Pracoviště Chair bylo vybaveno osobním počítačem spolu s nezbytným softwarem  

a speciálními programy DEMUS a BACH, které jsou v celé republice využívány 

pro evidenci sbírkových fondů. Chair započala s přípravou vlastních webových stránek. 

 

 

zpracoval: PhDr. Jan Dolák,  vedoucí UNESCO Chair 

 

 

 

 


