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2. Obecné informace a právní status muzea 

 

Muzeum esperanta vzniklo 20.9.2008 jako výsledek součinnosti mezi Českým esperantským svazem, 
z.s. (ČES), městem Svitavy, Městským muzeem a galerií Svitavy a  Klubem přátel esperanta ve 
Svitavách (KPES), jehož předsedkyně (a místopředsedkyně ČES) ing. Libuše Dvořáková je iniciátorem a 
hlavním motorem celého projektu.  

Jeho vznik významně finančně i jinak podpořily Ministerstvo kultury ČR, ČES, město Svitavy a nadace 
Esperantic Studies Foundation (USA). Muzeum funguje jakožto kulturní zařízení a organizační složka 
Českého  esperantského svazu, který má právní osobnost a status zapsaného spolku. 

  

 

V souvislosti s náročnou přípravou nových stanov ČES tak, aby byly v souladu s novým Občanským 
zákoníkem, v rámci výboru a Muzejní a výstavní skupiny ČES proběhla rozsáhlá diskuse týkající se 
variant právního postavení muzea. Nakonec bylo odsouhlaseno, že Muzeum esperanta zůstane 
organizační složkou ČES bez právní osobnosti. Ve dnech 6.-8.11.2015 na Náhradním 15. sjezdu ČES 
byly přijaty nové stanovy, které  zahrnují zvláštní článek týkající se muzea. 

 
 

Čl. XIII Muzeum esperanta 
 

1. Muzeum esperanta je organizační složkou Svazu. Jeho činnost zajišťuje Muzejní a výstavní skupina 
ČES, jejíž předseda je zároveň členem Výboru Svazu či členem Svazu, jmenovaným  

Předsedou po schválení Výborem Svazu. 
2. Muzeum nemá právní osobnost, a tedy nemá ani vlastní majetek a jeho hospodaření je součástí 

hospodaření Svazu. 
3. Muzeum je zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně 

zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky týkající se jazyka esperanto a historie a současnosti 
esperantského hnutí, se zvláštním zaměřením bohemikálním. 

4. Výsledky své činnosti zpřístupňuje zejména prostřednictvím pořádání stálých a tematických výstav, 
organizování vzdělávacích a kulturních akcí, provozování vlastních webových stránek, prezentace 

virtuálních sbírek, výpůjčních služeb knihovny a poskytování informačních služeb. 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Esperanto
http://www.esperanto.cz/cs/kontakty-a-organizace/cesky-esperantsky-svaz-z-s
http://www.esperanto.cz/cs/kontakty-a-organizace/cesky-esperantsky-svaz-z-s
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ČES je nezisková organizace zajišťující svou činnost, a tedy i činnost muzea plně dobrovolnicky a 
s omezeným rozpočtem. Jeho hlavním cílem a posláním je podpora šíření mezinárodního neutrálního 
jazyka esperanto, určeného pro mezinárodní komunikaci na bázi rovnoprávnosti, pro usnadnění 
porozumění a přátelství mezi lidmi, podporu jazykové rozmanitosti a ochranu minoritních kultur 
(v souladu s ustanovením článků 2 a 7 Všeobecné deklarace lidských práv přijaté 10. 12. 1948 
Organizací spojených národů). Studium tohoto jazyka je doporučováno i za účelem usnadnění učení 
se dalším cizím jazykům a celkového zdokonalení mentálních schopností (podrobněji viz Cíle a 
poslání ČES). Činnost a provoz muzea jsou finančně zajišťovány z rozpočtu ČES a Klubu přátel 
esperanta ve Svitavách, s pomocí města Svitav a dále z grantových programů města Svitavy či 
Pardubického kraje a příp. darů. Přímo z rozpočtu ČES bylo na muzeum loni vydáno (kromě 
dobrovolnické práce) více než 20.000 Kč a tento trend chce ČES udržet, ačkoliv jde o částku 
srovnatelnou např. s polovinou řádných vybraných členských příspěvků.(vzhledem k vysokému počtu 
zastoupení kategorie tzv. doživotních členů). 

Muzeum funguje na základě vzájemné spolupráce mezi městem Svitavy a ČES (v duchu ustanovení 
§ 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, nyní č. 89/2012 Sb.). Na jejím základě ČES může 
dle smlouvy využívat v bezplatném pronájmu část přízemních prostor Ottendorferova domu (který 
je majetkem města Svitav a ve správě Městského muzea a galerie) k provozu muzea (s využitím 
vybavení, které je zčásti majetkem ČES a zčásti majetkem MMG). ČES naopak zajišťuje svou prací, ze 
svých prostředků či s pomocí dotací fungování důstojného prostoru využitelného nejen pro potřeby 
esperantského hnutí, ale i pro kulturní a vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost z města a okolí. 
Některé akce jsou pořádány ve spolupráci s jinými subjekty (např. Asociací Brontosaurus Svitavy), 
některé jsou aktivně připravovány přímo členy Muzejní a výstavní skupiny ČES a místního klubu. 
Zároveň díky své specifické síti kontaktů prostřednictvím jazyka esperanto ČES zajišťuje zviditelnění a 
propagaci města Svitav a Pardubického regionu v zahraničí (včetně mimoevropských zemí) a zčásti 
i v českých médiích a podporuje zahraniční návštěvnost města (díky individuálním turistům 
i účastníkům mezinárodních akcí, které zde pořádá).  

Od října 2011 je stejná adresa rovněž oficiálním sídlem Českého esperantského svazu. Vzhledem 
k frekvenci pořádaných akcí se postupně stalo přirozeným centrem esperantského hnutí v České 
republice. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Esperanto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Esperanto
http://www.esperanto.cz/cs/kontakty-a-organizace/cesky-esperantsky-svaz-z-s/co-je-ces
http://www.esperanto.cz/cs/kontakty-a-organizace/cesky-esperantsky-svaz-z-s/co-je-ces
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3. Výstavní činnost 

Výstavní prostory muzea jsou rozděleny na stálou část, která je každoročně zčásti aktualizována. Loni 
nově přibyl panel "Centra esperantského dění v Pardubickém regionu". Panely o akcích a kultuře 
byly dočasně vyřazeny vzhledem k jejich suplování současnou tematickou výstavou. Byly rovněž opět 
téměř zcela obměněny vitríny s ukázkami knižní produkce různých žánrů. V r. 2015 byla rovněž 
prodloužena zápůjčka busty dr. Zamenhofa z Městského muzea v České Třebové, která je 
dominantou muzejního prostoru. 

I Ukázka titulů z knižní edice Světového esperantského svazu "Východ-Západ"na níž se podílelo 27 nakladatelství 
esperantské literatury z celého světa 

Multimediální dokumenty mohou nadále návštěvníci nalézt na interaktivním dotykovém infopanelu a 
v muzejním počítači.  

Druhá tematická část, je věnována vždy celoroční výstavě.  V lednu až září 2015 byla ke zhlédnutí 
výstava "Sběratelství a esperanto" . Exponáty pocházely z více něž 40 zemí světa od 15 
vystavovatelů. Na výstavě byla jedna část věnována i novým knižním přírůstkům získaným výměnami 
a dary s esperantskými knihovnami a muzei ze zahraničí (Rakousko, Francie, Německo) a činnosti 
nevidomých esperantistů. Na sběratelské výstavě byly zastoupeny i zapůjčené exponáty esperantistů 
z celé ČR, z Chorvatska, Německa a Francie.  

V kategorii "Co sbírají esperantisté a příznivci esperanta" byli mezi vystavovateli i členové svitavského 
klubu Libuše Dvořáková (historické pohlednice Svitav), Miroslav Sýkora (geožetony z geocachingu) a 
aktivní spolupracovník muzea Jan Richtr z Asociace Brontosaurus (bankovky a mince, telefonní karty, 
obaly od čajů, pudingů a jogurtů). 

26.září 2015 se konala vernisáž nové tematické výstavy, tentokrát na téma "S esperantem kolem 
světa" aneb  "Alternativní formy cestování a poznávání cizích zemí a kultur", s bohatým celodenním 
doprovodným programem nejen pro esperantisty, ale i pro veřejnost.  

Akce a realizace celoroční výstavy proběhla s grantovou podporou 10.000,- Kč z Pardubického 
kraje.  

Součástí výstavy jsou 

1) informační panely (Jak nalézt přátele v zahraničí, několik panelů o různých druzích akcí a 
setkání, Individuální cestování,  Aplikace esperanta v cestovním ruchu - s důrazem na 
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propagaci Svitav a Pardubického regionu, Kulturní a dobrovolnické projekty, Svět na 
dobových pohlednicích z esperantské korespondence, Kaleidoskop) 

 

II Ukázky informací z panelu o propagaci města a regionu v zahraničí 

2) stolové vitríny (ukázky turistických prospektů k ČR i zahraničí v chronologickém průřezu, 
sběratelské materiály s cestovatelskou tematikou, střípky s historie esp. hnutí se zřetelem na 
téma cestování, prezentace Klubu přátel esperanta Svitavy) 

3) knižní vitríny (cestovatelské literatuře a knihám z oblasti cestovního ruchu, mezinárodní 
knižní edice Východ-Západ, suvenýry z celého světa z esperantských cest - členové Klubu 
přátel esperanta ve Svitavách (M.Minářová, L.Dvořáková, D.Martinková a M.Nárožný), Kvido 
Janík (Šumperk), Pavel Polnický (Poděbrady), Zdenka Novotná (Česká Třebová)  

4) fotografie s cestovatelskou tematikou - P.Chrdle, P.Polnický, O.A. Fischer (Brno) a obrazy 
z marcipánu - A.Vyšinková (Vracov). 

 

III Jedna z pěti vitrín svitavského Klubu přátel esperanta,dokumentující bohaté zahraniční kontakty (Francie a Japonsko) 

V souhrnu je na výstavě  prezentováno několik desítek zemí všech kontinentů. 

Bližší popis se nachází v tomto článku a ve fotogalerii.  

Kurátorkou výstav je členka Muzejní a výstavní skupiny ČES Pavla Dvořáková, na přípravě exponátů a 
instalaci výstavy se aktivně účastní členové Klubu přátel esperanta ve Svitavách. 

http://muzeum.esperanto.cz/cs/expozice/s-esperantem-kolem-sveta-nova-tematicka-vystava.html
http://muzeo.rajce.idnes.cz/S_esperantem_kolem_sveta/
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IV Ján Bobrik a Libuše Dvořáková při instalaci fotografií 

  

V Info z panelu o cestování s handikapem - doporučení jak správně jednat s nevidomými 

Celoročně jsou rovněž budovány digitální sbírky, z nichž část je zveřejňována na stránkách 
muzeum.esperanto.cz a na síti Ipernity (viz kapitola 8) a které se těší hojné návštěvě ze zahraničí. 
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4. Knihovní činnost 

Zpracování knihovního fondu systematicky zajišťuje paní Marie Čumová ze svitavského klubu. 
V současné době má Knihovna ČES v Muzeu esperanta zkatalogizováno přes 16394 knihovních 
jednotek - tj. za rok 2015 počet nových přírůstků činil 1394. Přírůstky pocházely převážně z darů a 
pozůstalostí. 

Během uplynulého roku se podařilo dokončit sjednocování katalogů knihovny ČES, převezené 
v r. 2014 z Vracova, a knihovny v muzeu do katalogu jednoho (vč. začlenění vybraných knih z Vracova 
do katalogu fondu multiplikátů). 

Člen výboru a Muzejní a výstavní skupiny ČES Miroslav Malovec převzal z knihovny EK Třebíč kromě 
knih i obsáhlou sbírku archiválií, kterou přetřídil; nyní probíhá digitalizace historicky důležitých 
materiálů (Vladimír Türk). 

Jednotlivé publikace vztahující se k probíhajícím expozicím jsou vystaveny ve vitrínách. Známé a 
významné kusy jsou součástí stálé výstavy mapující esperantské hnutí u nás i v zahraničí.  

 

VI Ukázky překladů světové i české beletrie 

Knihovní fond je kromě muzejního prostoru umístěn i ve dvou depozitářích v Ottendorferově domě 
a v ul. M.Horákové (získaných díky vstřícnosti ředitelky MMG  Blanky Čuhelové), které se rychle 
zaplňují. Svitavský Klub přátel esperanta pořídil nákup nových regálů v depozitu (začátkem roku 
2016 profinancovaných z  prostředků ČES) a sehnal počítač pro depozit. Práce v depozitáři (s níž 
vypomáhá i člen KPE M.Nárožný) je časově náročná obdobně jako katalogizace v muzeu. 

V r. 2015 proběhly výměny z fondu multiplikátů s Klubem ESPERANTO Prostějov a s knihovnami 
v Německu (IKC Herzberg a Knihovna GEA v Aalen). 

V zájmu ulehčení prostoru v depozitářích proběhl výběr knih z fondu multiplikátů, které byly za 
výhodných nízkých cen nabídnuty k prodeji. 

Nabídka se na sjezdu ČES v Ústí nad Orlicí setkala s pozitivní odezvou. Vybrané publikace vhodné pro 
veřejnost jsou nabízeny i v Ottendorferově domě před vstupem do čajovny. 
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V zájmu modernizace činnosti knihovny řada knižních publikací a časopiseckých článků je k dispozici i 
v digitální podobě v muzejním počítači a ve virtuálním muzeu na síti Ipernity (viz zvláštní kapitola) - 
obojí garantuje Pavla Dvořáková. 

Soustavnou digitalizací knih a časopisů bohemikálního charakteru (dle gesce muzea) zajišťují členové 
pracovní skupiny  pod vedením M.Malovce z Brna, který je rovněž členem Muzejní a výstavní skupiny 
ČES. Proces se v loňském roce urychlil díky získání 1 zaměstnance na vyhrazené společensky účelné 
pracovní místo spolufinancované ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Pro tento účel 
ČES pořídil v r. 2015 ze svých prostředků nový skener, záložní disk a 2 licence programu ABBYY 
FineRader. 

V říjnu 2015 bylo publikováno 13 digitalizovaných autorsky volných knih od českých spisovatelů 
(Čapek,  Arbes, Němcová, Mahen, Machar, Erben, Hermann a další) na webu ČES - viz Digitalizované 
překlady z české literatury zdarma ke stažení. 

Knihovna má svou podstránku na webu muzea - v češtině i v esperantu. 

Byly zde aktualizovány katalogy knihovny i výměnného fondu.  

 

 

Pokud jde o vypůjční služby, knihovna nadále umožňuje prezenční výpůjčky po předchozí dohodě 
s knihovnicí. Aktivní členové ČES mohou individuálně požádat i o výpůjčky absenční (mimo titulů 
zvláštních či zastoupených pouze v 1 exempláři). 

Byla provedena rešerše týkající se standardů pro muzejní knihovny a možností čerpat  prostředky na 
rozvoj muzea z grantových programů z Ministerstva kultury ČR. V červnu 2015 proběhla na toto téma 
konzultace Pavly Dvořákové s  Blankou Skučkovou, vedoucí oddělení literatury a knihoven 
Ministerstva kultury ČR. Na základě zjištěných informací a doporučení byly započaty kroky k tomu, 
aby knihovna ČES v Muzeu esperanta splnila kritéria pro možnost účastnit se grantových programů 
koncem roku 2016 (zejména pokud jde o modernizaci technického vybavení).  

http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/digitalizovane-preklady-z-ceske-literatury-zdarma-ke-stazeni.html
http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/digitalizovane-preklady-z-ceske-literatury-zdarma-ke-stazeni.html
http://muzeum.esperanto.cz/cs/knihovna
http://muzeum.esperanto.cz/eo/cxefa/biblioteko
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5. Sbírkotvorná činnost 

Vzhledem k povaze esperantského hnutí, jehož podstatou je především nezhmotnitelná živá 
komunikace, muzeum disponuje typickými třírozměrnými exponáty muzejní povahy jen v omezené 
míře - větší část fondu představují knihy, časopisy a informační materiály.  Pro informační panely jsou 
z důvodů omezených finančních prostředků používány převážně naše fotografie nebo volné kopie 
pořízené z internetu, ve vitrínách jsou kombinovány s originálními historickými předměty. 

 

V r. 2014 v souvislosti s výstavou o sběratelství se fond sice zčásti rozrostl  i o sběratelské objekty, 
nicméně v r. 2015 se naše pozornost soustředila spíše na knihy a časopisy (viz kapitola Knihovní 
činnost) a na prezentaci sběratelských objektů ve fotogaleriích na muzejních webech (viz kapitola 
Web muzeum.esperanto.cz a Virtuální sbírky muzea na Ipernity). 
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6. Pořadatelská činnost 

Během roku v muzeu probíhaly akce určené jak pro esperantisty, tak pro širokou veřejnost. 

Jako v předchozích letech se v muzeu konaly pravidelné cestovatelské večery Asociace Brontosautus 
Svitavy (dále ABS) , jazykové kurzy esperanta (dvakrát týdně), schůzky Klubu přátel esperanta Svitavy 
a jednání výboru ČES. 

- 15.1.  ABS (151) - Lisabon 

- 28.2. Členská schůze Klubu přátel esperanta Svitavy 

- 5.2.  ABS (152) - Mexiko a Guatemala 

 

- 12.3. ABS (153) - Ruská sůl nad zlato 

- 28.3. Jarní zasedání výboru ČES 

- 2.4. ABS (154) - Izrael 

- 25.4. Regionální setkání na Českomoravském pomezí 

o odpolední program v muzeu a dopolední výlet do Moravské Třebové 

 

- 19.6. Muzejní noc 

o přednáška o sběratelství (Jan Richtr, předseda ABS) 

o účast členů KPE a člena ČES Jana Řepy v roli Valentina 
Ottendorfera ve večerním  kulturním programu pro 
veřejnost v Ottendorferově sále  

- 24.9. ABS (155)- Malta 
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- 26.9. Vernisáž nové tematické výstavy "S esperantem kolem světa" aneb "Alternativní 
formy cestování a poznávání cizích zemí a kultur" 

o s bohatým celodenním programem  

o s účastí ředitelky MMG Blanky Čuhelové 

o vč. odpoledních prezentací pro veřejnost a večerní přednášky a muzicírování 

o blok Turistika všemi smysly  

 J.Jelínek-Jilemnice-Sekce nevidomých ČES 

 Pavla Dvořáková-Písek, Libuše Dvořáková-Svitavy) 

o Nakladatel a cestovatel P.Chrdle, Dobřichovice - S esperantem kolem světa 
(Austrálie, Brazílie, Izrael, Japonsko,  Korea,  Kuba, Singapur) 

o J. Drahotová,Mladá Boleslav-Prezentace cestopisných knih přeložených z esperanta 
do češtiny 

o Společné večerní muzicírování - Písně ze všech koutů světa 

o Na realizaci výstavy a celodenního programu se podařilo loni získat 
podporu 10.000,- Kč z grantového programu Pardubického kraje. 

-  

 

o Viz fotogalerie programu vernisáže 

 

- 27.9. Podzimní zasedání výboru ČES 

- 29.9. Beseda o Číně 

- 30.9. Pravý čínský čajový obřad (s účastí starosty Svitav Davida Šimka) 

http://muzeo.rajce.idnes.cz/Program_vernisaze_vystavy_S_esperantem_kolem_sveta_-_Programo_de_inauxguro_de_la_ekspozicio_Kun_Esperanto_cxirkaux_la_mondo/
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- 22.10. ABS (158) - Kanárské ostrovy 

- 11.11. Seznámení s esperantem - ZŠ Pomezí 

- 19.11. ABS (159) - Českosaské Švýcarsko 

- 3.12. ABS (160) - Jizerské a Žitavské hory 

- 6.12. VIII. Marcipánové Vánoce 

o tvůrčí ateliér (nejen) pro děti s vysokou návštěvností s manželi Vyšinkovými z Vracova 

o v rámci akce "Vánoce a advent ve Svitavách" 
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7. Mezinárodní kontakty a spolupráce 

Přestože Muzeum esperanta je v kategorii tzv. malých muzeí a je navíc spravováno na dobrovolnické 
bázi, díky svému charakteru má jedno významné specifikum a tou je šíře mezinárodních kontaktů, 
které může být obtížné dosáhnout i pro velká profesionální muzea (zejména pokud jde o návštěvnost 
webů ze zahraničí či o publikování článků o muzeu v zahraničí). 

7.1. Propagace na esperantských akcích v zahraničí 

Nejvýznamnější informační kampaní byla prezentace v rámci "Veletrhu hnutí" na 100. Světovém 
esperantském kongresu, který se konal v červenci 2015 ve francouzském Lille a přivítal přes 2500 
účastníků z více než 80 zemí. Propagaci zajišťovala místopředsedkyně ČES a vedoucí Muzejní a 
výstavní skupiny ČES Libuše Dvořáková. 

 

Informace o ČES doplňovaly nejen nově vytištěné letáky (hrazené především z prostředků místního 
klubu) o muzeu s aktualizovanými informacemi na přítisku, ale i DVD s filmem o Svitavách v esp. 
dabingu (více viz kap. 7.1.), které ČES z vlastních prostředků vydal a bezplatně distribuoval, a 
propagační materiály o Svitavách a Pardubickém regionu v angličtině, poskytnuté svitavským 
Infocentrem. 

Petr Chrdle, pověřený v Muzejní a výstavní skupině mezinárodní spoluprací, informoval o muzeu a 
rozdával letáky o Muzeu esperanta, Ottendorferově knihovně a Svitavách mj. během Německého 
esperantského kongresu v Hameln, na Mezinárodním kongresu SAT (Beznárodnostní celosvětové 
asociace) v Nitře a na Letní esperantské škole v Martině, kde s členy svitavského divadelního souboru 
DOMA vystoupil v repríze Čapkova R.U.R. aŭ Terura sonĝo. Člen výboru ČES Miroslav Hruška 
informoval o muzeu a městě během svého pobytu ve Velké Británii v Londýnském esperantském 
klubu. Film o Svitavách byl zaslán a promítnut např. v rámci esperantského kulturního setkání 
v Bjelovaru (Chorvatsko). 

7.2. Mezinárodní kontakty na internetu  

Virtuální stránky muzea na síti Ipernity za rok 2015 zaznamenaly 15 300 virtuálních návštěv (stav 
31.12.2014 86 000, celkový stav 31.12.2015 asi 101 300). Muzeum má ve své síti přes 2200 
kontaktů, v téměř 100 zemích světa. V loňském roce přibylo přibližně 100 nových členů (mj. 
z Albánie, Beninu, Finska, Francie, Itálie, Bulharska, Ukrajiny, Srbska, Turecka, USA,  Brazílie a dalších 
zemí). 

Skupina "Přátelé Muzea esperanta ve Svitavách" na Facebooku má v současné době kolem 300 členů 
z 31 zemí, kromě Evropy např. z Japonska, Číny, Brazílie, Nepálu, Tanzánie a Zairu. Přišly nové 
žádosti o přiřazení do skupiny např. z Německa, Maďarska, Jižní Koreje, Vietnamu, Kanady či Íránu. 
Podle služby GoogleAnalytics web Muzea zaznamenal v loňském roce návštěvy např. i z USA a 
Japonska.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UOIRcEvIdOs
https://www.youtube.com/watch?v=UOIRcEvIdOs
https://www.facebook.com/groups/esperanto.muzeo.svitavy/
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 7.3. Zahraniční návštvy v muzeu 

 

Kromě jednorázových návštěv muzeum uvítalo v loňském roce i zahraniční návštěvníky na vícedenní 
pobyty, zejména: 

 

- 24.-26.4. CENTREJO - Středoevropské setkání mladých esperantistů ve Svitavách 

 

VII někteří z účastníků CENTREJO 

 

VIII vpravo Zhang Ping z CRI 

- červen - návštěva z Německa - Anna Pawlikovska - 10 dnů 

- 10.-11.8. - návštěva z Číny - Zhang Ping  (Ĝoja - redaktorka China Radio International) 

- 14. - 17.9. - návštěva dvanáctičlenné skupiny z jihozápadní  Francie z oblasti Pyrenejí 
(prohlídka Svitav a Litomyšle)  (viz videoreportáž CMS TV Svitavy) 

https://www.youtube.com/watch?v=zamMAKLMtjU
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- 29.9.-1.10. - návštěva z Číny - Wu Hanping a Wu Liu z oblasti Kantonu, které v muzeu 
připravily pro širokou veřejnost besedu o Číně a tradiční čajový obřad (viz kapitola 
pořadatelská činnost - Akce v muzeu) 

 IX na přijetí u starosty Svitav Davida Šimka 
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7.4.  Kontakty se zahraničními knihovnami a muzei  

Muzeum udržovalo nadále kontakty zejména s vedoucím Sbírky plánových jazyků a esperantského 
muzea ve Vídni (které je součástí Rakouské národní knihovny) a pokračovalo v realizaci knižních 
výměn s knihovnami v Německu (IKC Herzberg a knihovna GEA v Aalen).  

 

 

 

7.5.  Propagace v zahraničním tisku a na internetu 

viz kapitola 8 

 X příklad novoročního dopisu z Vídně s projevem přáním brzké opětovné návštěvy Svitav 
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8. Propagace muzea, Svitav a Pardubického regionu v médiích a na 

internetu 

8.1. Česká média 

8.1.1. Český rozhlas Pardubice 

Ve Svitavách mají Muzeum esperanta, nejrozšířenějšího umělého jazyka  
- rozhovor s Libuší Dvořákovou   19.11. 

rozhlasový pořad 

článek na webu rozhlasu 

 

8.1.2. Videa CMS-TV Svitavy 

Svitavy, malferma kaj movoplena urbo 

(Svitavy - otevřené město a město v pohybu) - oficiální informační video o městě v esperantském 
dabingu, 31.7.2015 do 31.12.2015 přes 900 zhlédnutí, stalo se jedním z nejsledovanějších filmů na 
kanálu CMS za celý rok. 

Realizováno s finanční podporou starosty Svitav Davida Šimka, ve spolupráci mezi městem, ČES a KPE. 
Překlad M.Malovec, dabing J.Řepa, technická realizace P.Horák CMS-TV Svitavy. 

 

Veřejná premiéra filmu na vernisáži 26.9. 

http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/ve-svitavach-maji-muzeum-esperanta-nejrozsirenejsiho-umeleho-jazyka--1555742
http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/ve-svitavach-maji-muzeum-esperanta-nejrozsirenejsiho-umeleho-jazyka--1555742
https://www.youtube.com/watch?v=bhF0BAeP1Nc
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Reportáž Česko není jen Praha, zjišťují esperantisté z Francie...   .25.9.2015 
reportáž o návštěvě 12tičlenné skupiny esperantistů z oblasti Pyrenejí 

8.1.3. Svitavský deník 

Libuše Dvořáková - Prezentace města může být i v esperantu (o článku v časopise "La Gazeto") 18.4. 
2015 

8.1.4. Měsíčník Naše město (Svitavy) 

Libuše Dvořáková - Hostili jsme návštěvu z Číny  Naše město  2015-11, s. 16 

Libuše Dvořáková  - Pozvánka  do našeho muzea esperanta  2015-09, s. 6 

 - Vrátili se plni dojmů ze světového kongresu 2015-09, s. 6 

 

8.1.5. Weby 

Esperantem se mluví stále, v Česku má stovky příznivců -  - rozhovor s vedoucí muzea Libuší 
Dvořákovou  na I60 -  internetovém Magazínu pro aktivní seniory  23.7.2015 

8.1.6. Česká Wikipedie  

M.Malovec založil článek o Městském muzeu a galerii Svitavy (který dle 
dohody lze dále rozšiřovat). 

8.1.7. Učebnice 

Informaci o Svitavách a muzeu zařadil loni Petr Chrdle do své připravované 
nové učebnice "Esperanto od A do Z" (oficiální křest 15.2.2016). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zamMAKLMtjU
https://www.youtube.com/watch?v=zamMAKLMtjU
http://svitavsky.denik.cz/kultura_region/prezentace-mesta-muze-byt-i-v-esperantu-20150418.html
http://www.svitavy.cz/userfiles/files/nase_mesto/15-11.pdf
http://www.svitavy.cz/userfiles/files/nase_mesto/15-09.pdf
http://www.svitavy.cz/userfiles/files/nase_mesto/15-09.pdf
http://www.i60.cz/clanek/detail/12466%20seniorský
https://cs.wikipedia.org/wiki/Městské_muzeum_a_galerie_(Svitavy)
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8.2. Zahraniční média 

8.2.1. Norsko 

A World of Languages and Written Culture. Museums, websites, celebrations and monuments. 
Centre for Norwegian Language and Literature Ørsta 2015. 

Prezentace našeho muzea v anglicky psaném mezinárodním adresáři muzeí, galerií a památníků 
věnovaných jazykům a psané kultuře (str. 21). 

8.2.2. Francie  

Petr Chrdle - Svitavy - ne nur Esperanto-Muzeo (Svitavy-nejen Muzeum esperanta) - článek o historii 
a turistických zajímavostech Svitav a okolí  
revue "La Gazeto" - tiskový orgán prestižní kulturní organizace OSIEK (která měla ve Svitavách  
 v  r. 2012 svou konferenci) 
 

 

8.2.3. Rusko  

Pavla Dvořáková - Kun Esperanto ĉirkaŭ la mondo (o nové výstavě) 

společensko-kulturní měsíčník "Ondo de Esperanto" 2015-11 (Jekaterinburg) 

8.2.4. Chorvatsko 

Eŭropa Bulteno ("Evropský bulletin" -  orgán Evropské esperantské unie) 

 srpen 2015, č. 151, s. 13  - info o filmu o Svitavách v esp. dabingu 

8.2.5. Maďarsko 

Info o přípravě nové výstavy a výzva k příspěvkům 

Ret.info   - září 2015 - nejrozšířenější emailové aktuality v mezinárodním esperantském hnutí 

článek vyšel i na stránkách Ret.info na Facebooku 

http://www.aasentunet.no/filestore/PDF/814Languagemuseums20150209rev.pdf
http://esperanto-ondo.ru/Ondo/253-lode.htm
http://www.europo.eu/documentloader.php?id=439&filename=eb-151-2015-08.pdf
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8.2.6. Čína 

Členové Klubu přátel esperanta Svitavy natočili v Ottendorferově domě  (v  Ottendorferově sále, 
Muzeu esperanta a v čajovně) film do mezinárodní soutěže krátkých filmů, vyhlášené čínským 
rozhlasem (China Radio International) na téma „Čaj a láska“ (Teo kaj amo). Soutěž byla realizována ve 
spolupráci čínského rozhlasu s Mezinárodním esperantským svazem a se Zemědělskou univerzitou 
v Hangzhou, hlavním městě východočínské provincie Zhejiang. Zde se od 29.3. do 25.4.2015 konal 
festival čaje, v jehož rámci byly esperanto a soutěžní filmy s úspěchem a za překvapivě velkého zájmu 
veřejnosti představeny. Na soutěži se sešlo celkem 45 filmů z 20 zemí ze 4 kontinentů – všechny jsou 
ke zhlédnutí na této adrese. Všechny filmy byly buď namluveny přímo v esperantu, nebo v národních 
jazycích a opatřeny eperantskými titulky a jsou ke zhlédnutí na této adrese. Hlavním iniciátorem a 
realizátorem filmu byl Matěj Nárožný, natáčení se aktivně zúčastnili zejména Libuše Dvořáková, Ján 
Bobrik, Dagmar Martinková, Miroslav Sýkora a Barbora Steinbauerová z čajovny Namaste. Svitavský 
film získal ocenění v 3. kategorii. 

XI Výřez z webové stránky se soutěžními filmy ke zhlédnutí 

http://esperanto.cri.cn/filme/14tea3.htm
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Propagace Pardubického regionu v esperantské Wikipedii 

Ústí nad Orlicí - podstatné rozšíření článku (nyní nejobsáhlejší ze všech cizojazyčných verzí), 

Svitavy (aktualizace údajů) - Pavla Dvořáková 

- nově vznikly obsáhlé články o obci a hradu Lanšperk (jako zatím jediná cizojazyčná verze) 

a Potštejn  - Josef Hron  

 

8.3. Sociální sítě 

8.3.1. Facebook 

stránky Muzea esperanta  - zaznamenaly větší aktivitu a přinesly celkem 54 nových příspěvků,  
v loňském roce se více profilovaly na českou veřejnost a soustředily se více  
i na obecnou informační činnost muzea a na odkazy na další informační kanály ČES 
Skupina "Přátelé Muzea esperanta ve Svitavách" 

má v současné době kolem 300 členů z 31 zemí, kromě Evropy např. z  Japonska, Číny, Brazílie, 
Nepálu, Tanzánie a Zairu. Přišly nové žádosti o přiřazení do skupiny např.  
z Německa, Maďarska, Jižní Koreje, Vietnamu, Kanady či Íránu. 
stránky Klubu přátel esperanta Svitavy, spravuje M.Nárožný, soustřeďuje se zejména na aktivity 
klubu, především na akce v muzeu  

V loňském roce bylo více pozornosti věnováno podpoře návštěvnosti stránek přispíváním 
informacemi o muzeu i do dalších mezinárodních  esperantských skupin (Esperanto, Esperantistoj, 
Esperantujo, Esperanto vivanta, Esperanto filatelo, AEH a další). 

 

 

XII Ukázka ze stránky se soutěžním filmem svitavského klubu 

https://eo.wikipedia.org/wiki/Ústí_nad_Orlicí
https://eo.wikipedia.org/wiki/Svitavy
https://eo.wikipedia.org/wiki/Lanšperk
https://eo.wikipedia.org/wiki/Potštejn
https://www.facebook.com/muzeumesperantasvitavy/
https://www.facebook.com/groups/esperanto.muzeo.svitavy/
https://www.facebook.com/KlubPratelEsperantaVeSvitavach/?fref=ts
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8.3.2. Muzejní stránky na Ipernity 

rediguje Pavla Dvořáková 

Za rok 2015  zaznamenaly 15 300 virtuálních návštěv  (stav 31.12.2014 86 000,  

stav 31.12.2015  asi 101 300 (- počet 100 000 dosažen koncem listopadu). 1 virtuální návštěva = 
přístup z 1 IP-adresy  (bez ohledu zda si návštěvník prohlédne 1 soubor nebo 50 - přičítá se 
maximálně 1 přístup ze stejné IP-adresy za 24 hodin).  

Multimediální soubory jsou soustředěny do 46 tematických alb. 

 

Obrázek XIII titulní stránka  http://www.ipernity.com/home/181031 

Přírůstky v r. 2015: 

30 nových audiovizuálních souborů, 3 nová fotoalba, cca 150 fotografií  

a 21 textových dokumentů (knih, článků). 

Byly publikovány nové články a fotogalerie k aktuálnim aktivitám: 

O nové výstavě "S esperantem kolem světa": 

Fotogalerie k nové výstavě 

Výzva k příspěvkům na novou výstavu 

Že Svitavy jsou hodny návštěvy, ukazuje profesionální film v esperantském dabingu 

Dále 

100. Světový kongres v Lille 

Náhradní 15. sjezd ČES v Ústí nad Orlicí 

+ doplňky do stávajících alb (Zamenhof, Vánoce a zimní tematika, Pohlednice, Esperanto-jazyk a 
hnutí) 

http://www.ipernity.com/home/181031
http://www.ipernity.com/doc/181031/album
http://www.ipernity.com/blog/181031/3900588
http://www.ipernity.com/doc/181031/album/849352
http://www.ipernity.com/blog/181031/1584432
http://www.ipernity.com/blog/181031/2723504
http://www.ipernity.com/doc/181031/album/811714
http://www.ipernity.com/doc/181031/album/841228
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celková návštěvnost alb věnovaných propagaci regionu: 

                                                     rok    2014                       2015 

Svitavy                                                  2553                       3549 

Českomoravské pomezí                    2508                       3033 

Pardubický kraj  (nejmladší)             1020                       1393 

Česká republika vás vítá (k 31.12.2015 celkem 1701 návštěv) 

Česká kultura v esperantu (k 31.12.2015 celkem 3680 návštěv) 

foto a video, texty a zvukové nahrávky 

Muzeum má ve své síti přes 2200 kontaktů, v téměř 100 zemích světa. V loňském roce přibylo asi 
100 nových členů (mj. z Albánie, Beninu, Finska  Francie, Itálie, Bulharska, Ukrajiny, Srbska, 
Turecka, USA,  Brazílie a dalších zemí). Někteří členové jsou pasivnější, ale řada z nich přichází na 
stránky muzea opakovaně, což je cílem tohoto projektu. Mezi členy sítě  muzea jsou nejen jednotlivci, 
ale i různé organizace a roste i počet neesperantistů, zejména ze Západní Evropy, zabývajících se 
cestovatelským fotografováním. 

 

8.4. Informační kanály Českého esperantského svazu 

O akcích v muzeu a možnostech návštěvy Svitav bylo pravidelně informováno ve svazovém časopise 
"Starto", v mailových  aktualitách "Retkomunikoj",  na webu esperanto.cz i na muzejnich stránkách 
muzeum.esperanto.cz 

8.4.1. Starto 

- Pavla Dvořáková:  

  články o nové výstavě a o programu vernisáže    2015/4/109-110 

  Pozvánka a program vernisáže nové výstavy v muzeu    2015/2/35-36    

- Libuše Dvořáková:  

  Regionální setkání ve Svitavách a Moravské Třebové    2015/2/40    

XIV mapa mezinárodních kontaktů muzea na Ipernity 

http://www.ipernity.com/doc/181031/album/224873
http://www.ipernity.com/doc/181031/album/220015
http://www.ipernity.com/doc/181031/album/228278
http://www.ipernity.com/doc/181031/album/242510
http://www.ipernity.com/doc/181031/album/220092
http://www.ipernity.com/doc/181031/album/220092/docs
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  O návštěvě Svitav z Číny    2015/4/118-119 

  O návštěvě dětského družebního kroužku z Polska    2015/2/41 

  O filmu svitavského klubu "Teo kaj amo"    2015/1/7 

  Foto z Marcipánových vánoc a z filmování v muzeu    2015/1/32 

- red.: Návštěva francouzské skupiny  v muzeu    2015/3/75 

 

8.4.2. Web Esperanto.cz  (dvojjazyčný informační portál) 

Články  

O esperantu třikrát v regionální televizi  (film o Svitavách, reportáž s návštěvou z Francie) 

O esperantu třikrát v Českém rozhlase 

- odkaz na rozhovor s Libuší Dvořákovou o muzeu v Českém rozhlase Pardubice 

O esperantu v českých médiích a na internetu 

 (vč. článků ve Svitavském deníku) 

SVITAVY & ESPERANTO & VIDEO 

Novinky na muzejních webech (v esperantu)  

Kalendář akcí: 

Regionální setkání na Českomoravském pomezí 

Muzejní noc 

S esperantem kolem světa 

Marcipánové Vánoce 

V esperantu 

Regiona renkontiĝo en Bohemia-moravia Limregiono 

Muzea nokto 

Kun Esperanto ĉirkaŭ la mondo 

La 8-a Marcipana Kristnasko 

 

8.4.3. Web Muzeum.esperanto.cz  

Rediguje Pavla Dvořáková 

Články v češtině: 

Současná tematická výstava Sběratelství a esperanto 8.1. 

Muzeum ve filmu 5.3. 

Zpráva o činnosti muzea v r. 2014    15.3. 

Aktuality z dění v našem muzeu na podzim  31.10. 

Muzeum esperanta na webu českého rozhlasu  20.11. 

 

http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/esperanto-trikrat-v-regionalni-televizi.html
http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/o-esperantu-trikrat-v-ceskem-rozhlase.html
http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/ve-svitavach-maji-muzeum-esperanta-nejrozsirenejsiho-umeleho-jazyka--1555742
http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/o-esperantu-v-ceskych-mediich-a-na-internetu.html
http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/svitavy-esperanto-video.html%20%20%2018.1.2015
http://www.esperanto.cz/eo/aktuality/aktuala-oj-en-la-retejoj-de-nia-esperanto-muzeo.html
http://www.esperanto.cz/cs/akce/regionalni-setkani-na-ceskomoravskem-pomezi-740.html
http://www.esperanto.cz/cs/akce/muzejni-noc-744.html
http://www.esperanto.cz/cs/akce/s-esperantem-kolem-sveta-762.html
http://www.esperanto.cz/cs/akce/viii-marcipanove-vanoce-760.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/regiona-renkonti-o-en-bohemia-moravia-limregiono-741.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/muzea-nokto-754.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/kun-esperanto-irka-la-mondo-776.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/la-8-a-marcipana-kristnasko-766.html
http://muzeum.esperanto.cz/cs/expozice/soucasna-tematicka-vystava-sberatelstvi-a-esperanto.html
http://muzeum.esperanto.cz/cs/expozice/muzeum-ve-filmu.html
http://muzeum.esperanto.cz/cs/expozice/zprava-o-cinnosti-muzea-v-r-2014.html
http://muzeum.esperanto.cz/cs/expozice/zprava-o-cinnosti-muzea-v-r-2014.html
http://muzeum.esperanto.cz/cs/expozice/aktuality-z-deni-v-nasem-muzeu-na-podzim-2015.html
http://muzeum.esperanto.cz/cs/expozice/muzeum-esperanta-na-webu-ceskeho-rozhlasu.html
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Nová tematická výstava S esperantem kolem světa  9.12. 

 

Články v esperantu:  

Výzva k příspěvkům pro přípravu nové výstavy  10.7. 

Pozvánka na vernisáž nové výstavy s programem  22.8. 

Film o Svitavách v esp. dabingu  6.10. 

Nová tematická výstava S esperantem kolem světa  19.11. 

 

Nové fotogalerie: 

Nová výstava S esperantem kolem světa 

Program vernisáže 

Výletní předkongres ve Svitavách - prezentace výletních míst a nabídek ubytování: 

Náhradní 15. sjezd ČES v Ústí nad Orlicí 

Několik virtuálních kolekcí ve vztahu k tématu předchozí výstavy  

"Sběratelské materiály s esperantskou tematikou": 

Poštovní obálky 

Korespondenční lístky 

Poštovní známky 

Samolepky 

 

Mimo to proběhla aktualizace v rubrice Kontakty  (v obou mutacích), byl aktualizován katalog 
knihovny   a významnou měrou byly přepracovány  a rozšířeny rubriky Odkazy  a Napsali o nás . 

 

 

 

http://muzeum.esperanto.cz/cs/expozice/s-esperantem-kolem-sveta-nova-tematicka-vystava.html
http://muzeum.esperanto.cz/eo/expozicioj/kontribua-oj-por-nova-muzea-ekspozicio-kun-esperanto-irka-la-mondo-ser-atas.htm
http://muzeum.esperanto.cz/eo/expozicioj/kun-esperanto-irka-la-mondo-invito-al-ina-guro-de-la-nova-ekspozicio.html
http://muzeum.esperanto.cz/eo/expozicioj/profesia-filmo-pri-svitavy-en-esperanto.html
http://muzeum.esperanto.cz/eo/expozicioj/nova-tema-ekspozicio-kun-esperanto-irka-la-mondo.html
http://muzeum.esperanto.cz/cs/galerie/57-vystava-s-esperantem-kolem-sveta-ekspozicio-kun-esperanto-irka-la-mondo.html
http://muzeum.esperanto.cz/cs/galerie/58-program-vernisaze-vystavy-s-esperantem-kolem-sveta-programo-de-ina-guro-de-l.html
http://muzeum.esperanto.cz/eo/galerio/60-vyletni-predkongres-anta-kongresa-ekskurso.html%20-%20prezento%20de%20ekskursoceloj%20kaj%20de%20loĝofertoj
http://muzeum.esperanto.cz/eo/galerio/59-nahradni-15-sjezd-ces-la-anstata-a-15-a-ea-kongreso.html
http://muzeum.esperanto.cz/eo/galerio/55-obalky-kovertoj.html
http://muzeum.esperanto.cz/eo/galerio/56-dopisnice-po-tkartoj.html
http://muzeum.esperanto.cz/eo/galerio/54-postovni-znamky-s-tematikou-esperanto-esperantaj-po-tmarkoj.html
http://muzeum.esperanto.cz/eo/galerio/53-samolepky-glumarkoj-1909-1989.html
http://muzeum.esperanto.cz/cs/kontakt
http://muzeum.esperanto.cz/cs/knihovna
http://muzeum.esperanto.cz/cs/odkazy
http://muzeum.esperanto.cz/cs/napsali-o-nas
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8.5. Web Klubu přátel esperanta ve Svitavách 

Esperanto.webz.cz 

 

Rediguje Matěj Nárožný 

 

Fotogalerie 

Regionální setkání na ČM Pomezí - odpolední program v muzeu 

Muzejní noc 

Propagace muzea a Svitav na 100. Světovém esp. kongresu v Lille (Francie) 

Návštěva redaktorky čínského rozhlasu 

Návštěva skupiny z JZ Francie 

Zahájení nové výstavy S esperantem kolem světa 

Návštěva z Číny 

Tradiční čínský čajový obřad v muzeu 

Prezentace činnosti muzea na sjezdu ČES v Ústí nad Orlicí 

8. Marcipánové Vánoce 

 

Články na Nástěnce 

Zdravice ze Svitav zazněla v Japonsku (L.Dvořáková) 

SVITAVY & VIDEO & ESPERANTO (M.Nárožný) 

Klubový kanál na Youtube 

TEO KAJ AMO - Klubo de amikoj de Esperanto en Svitavy  427 zhlédnutí 

http://www.esperanto.webz.cz/
http://www.esperanto.webz.cz/renkontigxo-svitavy2015.html
http://www.esperanto.webz.cz/muzeanokto2015.html
http://www.esperanto.webz.cz/universala_kongreso2015.html
http://www.esperanto.webz.cz/vizito_gxoja2015.html
http://www.esperanto.webz.cz/vizito_franca_grupo2015.html
http://www.esperanto.webz.cz/inauguro2015.html
http://www.esperanto.webz.cz/vizito_cinio2015.html
http://www.esperanto.webz.cz/tea_ceremonio2015.html
http://www.esperanto.webz.cz/kongreso.cea.ustinadorlici2015.html
http://www.esperanto.webz.cz/kristnasko2015.html
http://www.esperanto.webz.cz/nastenka.html
https://www.youtube.com/watch?v=ShltWvCay8w
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8.6. Internetové databáze z oblasti kultury a cestovního ruchu 

Muzeum bylo v listopadu 2015 Muzejní skupinou nově registrováno ve významné databázi 
Museum.cz - rozcestníku mezi českými muzei. 

 

Koncem roku byla nově provedena rešerše výskytu informací o muzeu v českých databázích z oblasti 
cestovního ruchu s následujícími výsledky: 

Czecot.cz ,  Kudyznudy.cz , Turistik.cz, Akce.cz , Vychodni-cechy.info ,  Mapy.cz  s foto a popisem, 
Kultura.cz , Skoly.vzdelani.cz ,  Zajimavamista.cz , Uztambudeme.cz , Pohorka.info , Wikiwand.com,  
Etrigg.com, Eurozoid.com  

Je patrné, že muzeum se postupně dostává do povědomí jako součást kulturního života Svitav a 
informace o něm jsou přejímány na další weby bez našeho osobního přičinění. 

http://www.museum.cz/muzeum-581-muzeum-esperanta
http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/10459_ottendorferuv-dum-muzeum-esperanta-svitavy
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/muzeum-esperanta-v-ottendorferove-dome-ve-svitavac.aspx
http://www.turistik.cz/cz/kraje/pardubicky-kraj/okres-svitavy/svitavy/muzeum-esperanta/
http://www.akce.cz/akce/353750/muzeum-esperanta
http://www.vychodni-cechy.info/svitavy/13_10459_ottendorferuv-dum-muzeum-esperanta/
http://mapy.cz/zakladni?x=16.4726622&y=49.7549308&z=15&source=firm&id=12850466&q=Muzeum%20esperanta
file:///C:/Users/vlada/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/CAJNTR5V/•%09http:/www.kultura.cz/profil/2669-muzeum-esperanta/%23!/
http://skoly.vzdelani.cz/cesky-esperantsky-svaz-muzeum-esperanta-d55213
http://www.zajimavamista.cz/misto-1180-muzeum-esperanta-ve-svitavach
http://www.uztambudeme.cz/muzeum-esperanta-svitavy/1286
http://www.pohorka.info/clanky/muzeum-esperanta-v-ottendorferove-dome-ve-svitavach/%20turistický%20server
http://www.wikiwand.com/cs/Muzeum_esperanta_ve_Svitavách
https://etrigg.com/location/muzeum-esperanta-ve-svitavachesperanto-muzeo-en-svitavy-namesti-miru-811-568-02-czech-republic/1056207/
http://eurozoid.com/place/567552256941216/Muzeum-esperanta-ve-Svitav%C3%A1ch_Esperantomuzeo-en-Svitavy
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9. Priority v plánu činnosti na r. 2016 

 

Naší nejvýznamnější akcí roku bude tentokrát mezinárodní Výletní předkongres, který bude Český 
esperantský svaz pořádat 19.-23.7.2016 ve Svitavách a bude určen pro účastníky 101. Světového 
esperantského kongresu, jenž proběhne 23.-30.7.2016 ve slovenské Nitře. Očekáváme několik 
desítek účastníků z celého světa, kteří se budou moci seznámit nejen s Muzeem esperanta, ale 
i s památkami města a regionu a s českou kulturou.  
 
Dále je počítáno se všemi dosavadními pravidelnými akcemi (besedy Asociace Brontosaurus, 
Muzejní noc, Marcipánové vánoce, Dny otevřených dveří - u příležitosti Mezinárodního dne památek 
či Mezinárodního dne muzeí - dle dohody s MMG, nabídka komentovaných prohlídek pro skupiny, 
schůzky a akce pro esperantisty, péče o zahraniční návštěvníky). 
Zejména z důvodu vytíženosti organizováním předkongresu nebude v r. 2016 otevřena nová 
tematická výstava (další je plánována pravděpodobně na Muzejní noc 2017). 

 

Namísto toho bude pozornost soustředěna na zpracování virtuálních sbírek a na jejich prezentaci na 
internetu, zejména  v souvislosti se současným výstavním tématem (poznávání cizích zemí a kultur), 
pokud možno s účastí zahraničních příspěvatelů. I nadále bude pokračovat náročný projekt 
digitalizace knihovního fondu (zejména bohemikálního charakteru). Důležitým úkolem bude 
i příprava knihovního řádu (dle směrnic MK ČR), příprava na splnění požadavků na statut veřejné 
knihovny a příprava grantové žádosti pro muzejní knihovny (za účelem modernizace počítačového 
vybavení). 

 

Pokud jde o propagační činnost, v zájmu podpory návštěvnosti  připravujeme informační kampaň 
cílenou na esperantské organizace  a časopisy v zahraničí . Rádi bychom se soustředili i na cílenější a 
viditelnější propagaci muzea v rámci města. V souvislosti s přípravou předkongresu zvažujeme 
realizaci dabingu krátkého filmu o Pardubickém kraji nebo o Českomoravském pomezí do esperanta 
(dle dohody s autory), který bychom bezplatně propagovali v zahraničí jak na internetu, tak i v rámci 
mezinárodních esperantských akcí. Po dohodě se svitavským infocentrem plánujeme překlad a 
cílenou distribuci prospektů o Svitavách a o Českomoravském pomezí v esperantu (za finanční účasti 
města). Další nezmíněné aktivity budeme realizovat úměrně našim personálním a finančním 
možnostem. 

http://www.esperanto.cz/cs/akce/vyletni-predkongres-794.html
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10. Závěr 

Cíle, které vedly ke vzniku Muzea esperanta ve Svitavách, jsou stále stejné a jasné - šířit myšlenku 
neutrálního mezinárodního jazyka esperanto a jeho kulturu a propagovat prostřednictvím esperanta 
Českou republiku, Pardubický kraj a město Svitavy ve světě. To vše je možné díky dobrovolné práci 
esperantistů z celé republiky, ale i místních. Celé fungování muzea stojí na několika dobrovolnících, 
kteří ve svém volném čase zajišťují chod instituce mezinárodního dosahu. Veškeré aktivity jsou 
hodnotnou prací nejen pro české, ale i světové esperantské hnutí, avšak i pro širokou veřejnost. 
Děkujeme závěrem za porozumění, vstřícnost a ochotu v jednání především vedení jak ze strany 
města, tak i Městského muzea a galerie Svitavy, ale i Pardubickému kraji, který letos podpořil naši 
činnost z grantového programu, a rovněž dalším sponzorům či dárcům. Zároveň doufáme, že dle 
dosažených výsledků jsme svěřené prostředky vynaložili účelně a že vzájemná smlouva s městem je 
přínosem pro obě zúčastněné strany a že i po jejím vypršení v r. 2016 bude oboustranný zájem o její 
další prodloužení. 

 

 

 

31. ledna 2016  

 

Jménem Muzejní a výstavní skupiny Českého esperantského svazu, z.s.: 

 

 

PhDr. Pavla Dvořáková, členka výboru ČES, členka skupiny a kurátorka výstav 

(celkové zpracování) 

 

Ing. Libuše Dvořáková, místopředsedkyně ČES, vedoucí skupiny 

a předsedkyně Klubu přátel esperanta ve Svitavách 

(podklady, konzultace a korektury) 

 


