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INFORMAČNÍ SERVIS  
 
K přirozeným funkcím vzdělávacích institucí patří i poskytování informačního servisu veřejnosti. Ten může být 
různého charakteru. Podstatným zprostředkovatelem informací je v posledním období internet se svými portály 
a vyhledávači. V době jeho menší dostupnosti jsme jej veřejnosti poskytovali, později navázala spíše nabídka 

upoutávající na určitý typ informací v často nepřehledném moři internetu. 
 
V rámci jedné ze specializací muzea – zaměření části sbírky na grafický design – jsme připravili a několik let 
spravovali informační servis SVĚT ČESKÉHO GRAFICKÉHO DESIGNU se samostatnou adresou (www.cesky-

graficky-design.cz). Obsahoval přehledy různých typů subjektů s jejich základními charakteristikami a kontakty 
všeho druhu: 
 
 profesní a tvůrčí sdružení, studia grafického designu 
 grafičtí designéři 
 teoretici 
 vydavatelství 
 periodika 
 knihovny 
 galerie 
 muzea a sbírky 
 akce 
 školy 
ad. 
 
Přehled vynikal komplexností, která patří k důležitým kvalitám informačních servisů. Byl oblíbený a velmi navště-
vovaný. Po sedmi letech provozu se však ukázalo, že aktualizace jeho dat si vyžaduje personální zabezpečení, 
které přesahuje možnosti muzea. Proto byl jeho obsah konzervován do podoby historického dokumentu doby. 
V tom období vznikal internetový portál grafika.cz, který měl možnost na Svět českého grafického designu navá-

zat. Nový portál však, podobně jako mnohé jiné, postavil svoji existenci na komerčních principech. Ty, jak čas 
potvrzuje, nedávající záruku kvality obsahu informací. Jednak vůbec neobsahují některé typy důležitých dat, další 
typy pak nenabízejí dostatečně komplexně.  
 
Podobně, jako ke grafickému designu, vytvořilo muzeum základ informačního systému k důležitému oboru desig-
nu – ergonomii. Je přístupný ze základní webové adresy muzea. Zde však nejde o distribuci aktuálních, v čase 

proměnlivých dat, ale převážně o studijní materiály. Rozvoj tohoto systému na rozdíl od předchozího není tak 
rychlý, ale má svoji smysluplnou budoucnost. 
 
Informace o pražských a českých výstavách a kulturních akcích jsou od roku 1990 k dispozici v muzeu 

v tištěných periodicích Pražský kulturní přehled, Česká kultura, Galerie České republiky a v přílohách různých 
periodik. V posledním období hrají důležitou roli především dvě periodické tiskoviny, které představují jistou záru-
ku kvality nabízených výstav – Galerie ČR a mapa pražských galerií. Koncem 90. let, kdy ještě periodická mapa 
nevycházela, připravilo naše muzeum barevný leták s mapou vybraných pražských galerií a sítí ekologických typů 
veřejné dopravy. Benešovský region je natolik blízko hlavnímu městu, že velká část návštěvníků muzea je také 
návštěvníky pražských výstav. 
 
Po roce 2000 začal také částečně fungovat informační servis Rady galerií ČR, kdy v nabídkových stojanech 

českých muzeí umění jsou letáky kolegiálních institucí, jejichž odborné vedení představuje jednu ze záruk kvality. 
 
V 90. letech jsme vyzkoušeli speciální model informací pro náročné, nazvaný INTELEKTUALSERVIS. Šlo o 

rozesílání vybraných typů nejen na kulturní, ale i další vzdělávací akce. Model se opíral o známý princip podpory 
elity regionu ve prospěch jeho celkového rozvoje. Fungoval pomocí klasické pošty (c-mail) na vybrané adresy 
Benešovska, které jednak vytipovalo muzeum, jednak se do adresáře mohli zapsat samotní zájemci. V současné 
době funguje elektronicky (e-mail). Jsou v něm rozesílány tipy na mimořádně kvalitní výstavy, knihy nebo před-
nášky. Jsou také přeposílány pozvánky Evropského kulturního klubu Akademie věd ČR a jeho regionální obdoby 
– Evropského klubu Benešov. 
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