
Vážení a milí přátelé muzeí a galerií, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení uživatelé 
portálu do-muzea.cz, 

je mi ctí, přivítat Vás na tomto místě jménem vyhlašovatelů Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis a soutěže Muzeum roku. Všichni bychom si přáli, abyste navštěvovali nejen tyto 
webové stránky, ale zejména muzea a galerie, kterých se obě soutěže týkají, neboť jsou 
úžasným prostorem pro setkávání lidí, místem, kde můžete zažít radost z poznání nebo 
strávit kousek hezkého dne. Aby tomu tak skutečně bylo, potřebujeme poznat i Vaše přání a 
potřeby a obě soutěže k tomu mohou skvěle posloužit. 

Chtěli bychom, abyste Vy sami mohli dát najevo, ve kterých muzeích a galeriích se Vám líbí, 
kde se cítíte dobře, abychom se mohli dále zlepšovat a abyste se k nám rádi vraceli. Proto 
vznikla soutěž Muzeum roku. Cílem této nové návštěvnické soutěže je jednak propagovat 
obor muzejnictví i činnost jednotlivých muzeí a galerií mezi širokou veřejností, tak i získat 
informace o hodnocení práce muzeí jejich návštěvníky a napomoci tak ke zlepšení v řadě 
oblastí muzejních činností.  

Soutěže Muzeum roku se mohou zúčastnit všichni návštěvníci zaregistrovaní jako uživatelé 
serveru do-muzea.cz, na němž mohou navštívená muzea ohodnotit přiřazením bodů podle 
nastavených hodnotících kritérií. Muzea a galerie se do soutěže mohou přihlásit taktéž 
prostřednictvím portálu do-muzea.cz a jejich povinností je především poskytovat veškerou 
součinnost organizátorům soutěže, průběžně na portále aktualizovat informace o sobě a své 
činnosti a zveřejnit v nejširší možné míře informace o soutěži. Podmínky soutěže najdete 
zde.  

Výsledky soutěže Muzeum roku budou vyhlášeny v rámci slavnostního vyhlašování výsledků 
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis vždy v květnu příslušného soutěžního roku. Muzea 
a galerie tedy mohou získat nejen prestižní ocenění Cena Gloria musaealis, ale i ocenění ze 
strany svých návštěvníků. Uznání odborníků i přízeň publika jistě stojí za námahu a za 
všechny organizátory bych chtěla vyjádřit naději, že soutěž Muzeum roku bude úspěšná a 
přinese hodně radosti Vám, návštěvníkům muzeí a galerií, i Vám, jejich pracovníkům. 

 

Mgr. Irena Chovančíková 

ředitelka Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 

http://www.do-muzea.cz/files/58/files/Podminky%20souteze%20Muzeum%20roku_druhy_rocnik.pdf

