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NÁPRSTKOVO MUZEUM 
Náprstkovo muzeum je jedinou českou muzejní institucí, která cíleně shromažďuje, vědecky 
zpracovává, prezentuje hmotný a duchovní odkaz mimoevropských civilizací. Prostřednictvím 
jednotlivých témat stáží chceme dát zájemcům možnost nahlédnout do aktivit, které v muzeu 
probíhají a zajišťují naplnění jeho sbírkotvorného, tezauračního a prezentačního poslání.  
 
 

 Péče o mimoevropské materiální kulturní dědictví  
 

Určeno pro: zájemce o smysl a cíl uchování a péči o mimoevropské materiální kulturní dědictví 
 
Náplň stáže: V průběhu pobytu se stážista blíže seznámí se sbírkovým fondem a s péčí o něj, 
pozornost bude věnována především těmto tématům: 
- systematická a cílená akvizice, terénní výzkum 
- uložení a evidence sbírkového fondu  
- význam jinakosti exotických sbírkových předmětů  
- základní informace o mimoevropském sbírkoznalectví  
- etika prezentace mimoevropských předmětů. 
 
 

 Orientální numismatika 
 

Určeno pro: zájemce o orientální numismatiku   

 
Náplň stáže: Během pobytu se stážista seznámí s podsbírkou numismatiky, pozornost bude 
věnována evidenci sbírky, jejímu uložení, prezentaci i zajištění bezpečnosti. 
 
 

  Fotografický fond mimoevropských lokalit  

Určeno pro: zájemce o fotografický fond mimoevropských lokalit, v širším slova smyslu 
 
Náplň stáže: Cílem pobytu je seznámit stážistu s metodikou a způsoby určování neznámých 
lokalit (jejich důležitost pro komparativní srovnávání). Pozornost bude věnována i praktickému 
využití sbírky tohoto typu z hlediska prezentace, vývoje architektury a bádání o zaniklých 
místech. V neposlední řadě bude stážista seznámen s praxí v NM týkající se digitalizace a péče 
o fotografický materiál. 
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 Sbírkový fond pravěku a starověku 
 

Určeno pro: zájemce o podsbírku pravěku a starověku   

 
Náplň stáže: Během pobytu se stážista seznámí s podsbírkou, jejím uložením a také možnostmi 
speciální prezentace sbírky tohoto typu. Pozornost bude věnována i etickému přístupu 
k prezentaci specifickému typu předmětů, které jsou součástí této sbírky (např. mumie).  
 
 

  Knihovna Náprstkova muzea 
 

Určeno pro:  
- knihovníky specializovaných typů knihoven (zejména knihovny muzejní, kde jsou fondy knižní 
propojeny s fondy sbírkovými, plakáty, grafika, pohlednice a reklamní obrázky, kramářské tisky, 
exlibris aj.) 
- zájemce o cenné zkušenosti pro práci s fondem krajanských periodik a monografií 
- pracovníky knihoven se zájmem o zkušenosti s fondem dlouhodobě zaměřeným na 
mimoevropské kultury 
 
Náplň stáže:  Tématem stáže jsou pestré a bohaté fond Knihovny Náprstkova muzea, které 
zdaleka nezahrnují jen klasický knižní materiál, ale jsou velmi úzce spojeny s archivem 
a sbírkovým oddělením, jsou zde proto devizou, jež poskytuje dalekosáhlé možnosti využití 
a zároveň jsou materiálem specializovaným z hlediska zpracování a ochrany fondů. 
Stážista se seznámí i se zkušenostmi se všemi činnostmi běžnými v síti knihoven, ovšem 
se zaměřením na specializovanou muzejní knihovnu: tj. akvizice, systém zpracování fondu, 
mezinárodní výměna publikací, MVS, výpůjční protokol a práce s badateli, rešerše, praxe 
pravidelných revizí, využívání historického interiéru a PR knihovny, práce s dobrovolníky. 
Dle zájmu stážisty může být v průběhu pobytu věnováno více pozornosti fondu krajanských 
periodik a monografií s ohledem na zpřístupnění a využití těchto publikací, spolupráci 
s krajanskými komunitami, zkušenosti s programem VISK 7 a dotací MK ČR na digitalizaci 
čechoamerických periodik. 
 
 

 Konzervace a restaurování 
 

Určeno pro:  
- zájemce o základní principy konzervátorské a restaurátorské práce 
- zájemce o způsoby restaurování textilních materiálů 
- zájemce o restaurování sbírek z papíru  
- zájemce o konzervaci a restaurování kovových sbírkových předmětů 
- zájemce o konzervaci a restaurování keramiky 

 
Náplň stáže: Během pobytu se stážista seznámí s vybraným restaurátorským pracovištěm 
a bezpečností práce. Zájemci bude také představen režim práce v depozitářích a zároveň 
se seznámí s podmínkami ukládání a vystavování sbírek, v neposlední řadě bude mít stážista 
možnost poznat různé způsoby restaurování daného typu materiálu dle vybraného 
restaurátorského pracoviště. 


