Oddělení Novodobých českých dějin
Kontaktní osoba odboru: Zdenka Pucholtová
T: 224 497 208
E: zdenka_pucholtova@nm.cz
V případě zájmu o konkrétní níže uvedenou pozici se můžete obracet na kontakt uvedený v kolonce „Jiné“.
Podrobné informace k některým pozicím jsou uvedeny níže.
Oddělení/Místo
výkonu práce
Depozitář Terezín

Depozitář Terezín/
Nová budova NM,
Vinohradská 1,
Praha 1

Náplň práce
Pořádání/zpracování
Trojrozměrné sbírky
Muzea dělnického
hnutí
Základní čištění,
ošetření a digitalizace
negativů / Sbírka
negativů Muzea
dělnického hnutí

Časová
náročnost
dle domluvy,
průběžně

dle domluvy

Požadované
předpoklady
znalost práce s PC
(MS Office);
pečlivost, praxe
s databázemi
výhodou
zkušenosti
s restaurováním
fotografií a
negativů; vhodné
pro studenty
restaurátorských
oborů; pečlivost

Jiné
Mgr. Jolana Tothová
(Jolana.tothova@nm.cz)

více k této pozici níže
Mgr. Pavlína Vogelová
(pavlina_vogelova@nm.cz)

Trojrozměrná sbírka Muzea dělnického hnutí (další informace)
Náplň: spolupráce na základním zpracovávání muzejní sbírky a evidenci
Uzávěrka: průběžně
Místo: Ústřední depozitář Terezín (50 min. autobusem z autobusového nádraží Praha-Holešovice)
Kontakt: jolana_tothova@nm.cz
Sbírka Muzea dělnického hnutí je tvořena dílčími částmi Muzea Klementa Gottwalda, Muzea Julia Fučíka a Muzea V. I.
Lenina. Časově lze Sbírku MDH zasadit do období od roku 1848 do 80. let 20. století s tím, že hlavní těžiště sbírky je20.
století a starší období je spíše okrajovým doložením počátků dělnického hnutí. Hlavní součástí muzejního fondu
je podsbírka výtvarného umění – malby, kresby, grafika, plastiky, tisky, medaile; podsbírka plakátů a podsbírka praporů
a vlajek. Co se týče jejich povahy, tak hlavním cílem sběru výtvarných děl bylo shromáždit díla zobrazující dělnickou
a spolkovou činnost, jakož i osobnosti světového i národního komunistického a socialistického hnutí. Ve sbírce se tak
nachází zcela explicitně propagandistická dobová díla, ovšem najdou se zde i díla odkazující k sociální či dělnické tvorbě
19. a 20. století, jejichž význam se překrýval s cílem budování sbírky. Dále je zde podsbírka řádů a vyznamenání,
podsbírka předmětů z oboru militaria, podsbírka modelů a maket, podsbírka předmětů z oboru vědy, techniky a
průmyslu, podsbírka filatelistická, podsbírka numismatická, podsbírka předmětů z oboru historie veřejného a
spolkového života a volného času, podsbírka pohlednic, podsbírka darů.

