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DESIGN V MUZEJNÍ MÉDIATÉCE 
 
Tématika designu je v muzejní médiatéce poměrně bohatě zastoupena. Je k ní ale přistupováno více z úhlu 
pohledu na praktické funkce, psychologické a sociologické analýzy. Esteticky zaměřených knih a časopisů 
jsou plné knihovny i knihkupectví, ty proto v muzejní médiatéce nedominují. Od počátku 90. let byla cíleně shro-
mažďována nová i starší literatura zabývající se informačním designem. Je zde proto vytvořen na české poměry 
ojedinělý studijní soubor publikací zabývající se praktickou vizuální komunikací. Později začaly být soustředěně 
nakupovány knihy zaměřené na ergonomii, tedy vztah designu ke svému uživateli. Zatímco první ze jmenova-
ných souborů je převážně zahraničního původu, ve druhém naopak převládají české publikace. Materiály médité-
ky jsou určeny k individuálnímu prezenčnímu studiu, pro pedagogy a pro muzejní vzdělávací programy. 
 
Shromažďovány jsou rovněž filmy o designu. V současnosti může za videotéku sloužit především web YOUTU-
BE, kde je však pro laiky problémem orientace mezi hodnotnými filmy a mnohými, které představují spíše ztrátu 
času. Proto namísto dalšího shromažďování filmů se nyní orientujeme na doporučení výběru laickým uživatelům. 
 
Příklady filmů o designu z muzejní médiatéky: 
 

Letoun Concorde 
Lampa Akari 
Knihovna Bookworm 
Automobil Citroën DS 19 
Kávovar Conica 
Sofa Bubble Club 
Fotoaparát Leica 
Počítač iMac 
Křeslo Lounge Chair 
Motocykl Vespa 
Tužka Bic Cristal 
Vysavač Hoover 150 
Neuvěřitelné lidské tělo 
Ergonomie pracovního místa s osobním počítačem 
Ergonomie pracovních míst tělesně postižených 
ad. 

 
 

          

 

Ukázky zastoupení publikací klasiků teorie grafického designu (Neurath, Frutiger) a dvě nejslavnější Dreyfussovy 
knihy – antropometrie a dodnes nepřekonaný mezinárodní slovník praktické vizuální komunikace. 

 

    
 

Ze současné kvalitní literatury Wildbur a Burke: Informační grafika; Hartmann a Bauer: Bildersprache 
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