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Národní zemědělské muzeum zakládá
Síť zemědělských muzeí
Cílem vznikající Sítě je podpořit a prohloubit vzájemnou spolupráci
mezi paměťovými institucemi, které se zabývají tematikou
zemědělství. Projekt probíhá pod záštitou ministra zemědělství
Mariana Jurečky a s finanční podporou ministerstva zemědělství.
Prostředí zemědělsky zaměřených paměťových institucí v České republice není dnes
dostatečně zmapováno. Zemědělská muzea, která často vznikají spontánně
nadšeneckou iniciativou jednotlivců či obcí, přitom mohou pro rozvoj zemědělského
muzejnictví představovat zajímavý odborný i lidský potenciál. Národní zemědělské
muzeum proto chce vytvořit komunikační platformu, která by svým členům nabídla
sdílení informací, kvalitní muzeologické poradenství či vědecko-výzkumnou i
publikační součinnost, a současně napomáhala osvětě a propagaci zemědělských
témat.
„Muzea a zemědělské expozice jsou dnes jedny z mála míst, kde lze představovat
zemědělství jak v historicko-kulturním kontextu, tak jako moderní vědecké odvětví
s významným dopadem na společnost. Věříme, že vytvořením společenství lidí
věnujících se stejné problematice může dojít k řadě synergií, které přispějí k
vědeckému poznání i popularizaci fenoménu zemědělství, venkova i péče o krajinu,“
vysvětluje důvody k založení Sítě generální ředitel Národního zemědělského muzea
Milan Jan Půček.
Síť zemědělských muzeí je dobrovolné neformální seskupení provozovatelů
zemědělských muzeí a zemědělských expozic, jehož členové budou moci vzájemně
sdílet informace, využívat nabídky společné prezentace, účastnit se vědeckých
výzkumů, vzdělávacích akcí či spolupracovat s resortními výzkumnými institucemi.
Členem se může stát provozovatel jakékoliv paměťové instituce, která se zabývá
tématikou zemědělství, rybářství, vinařství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti,

potravinářství a gastronomie, a to bez ohledu na právní formu organizace. Členství
v síti je bezplatné.
Národní zemědělské muzeum spolupracuje na této aktivitě s Jihočeským
zemědělským muzeem, které je koordinátorem projektu. „Je dobré, že se Národní
zemědělské muzeum ujalo myšlenky sítě zemědělských muzeí v době, kdy vzniká a
vyvíjí se řada regionálních malých muzeí a domácí turistika se rozvíjí. Putování po
síti umožní současně cestu po stopách starého zemědělství,“ říká ředitel
Jihočeského zemědělského muzea Jiří Netík.
O vybudování široké základny malých zemědělských muzeí v Československu
usiloval již v předválečných letech historik a muzeolog Josef Kazimour, který patřil
mezi nejvýznamnější postavy zemědělského muzejnictví. Ani ve světě nejsou
asociace zemědělsky orientovaných muzeí novinkou. Obdobná seskupení existují ve
Francii, Velké Británii či ve Spojených státech a veřejnosti nabízejí širokou škálu
tematických zážitků - od expozic historických zemědělských strojů přes praktické
ukázky starých zemědělských činností až po vyzkoušení skutečného života na
muzejním statku.
Další informace najdete na www.zemedelskamuzea.cz.
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