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Cesta byla uskutečněna za účelem účasti na mezinárodní konferenci přírodovědné komise
ICOM NATHIST 2018, která se konala v Tel Avivu. Hostitelskou organizací bylo Steinhardt
Museum a The Man and the Living World Museum. Tématem konference bylo Natural
History Museums in Time and Place. Na konferenci bylo předneseno 22 referátů ve dvou
sekcích „Museum Collections“ a „Engaging the Museum Visitors. Na konferenci jsem
vystoupila s přednáškou „Ropuší kameny na koruně Karla IV“, jejímž obsahem bylo
seznámení s dosavadními výsledky analýzy kamenů na koruně Karla IV, která je nyní
součástí relikviářové bysty Karla Velikého umístěné v katedrále v Cáchách.

Po ukončení přednáškové části jsme absolvovali komentované prohlídky nové přírodovědné
expozice Steinhardt muzea. Expozice interaktivně prezentuje floru a faunu jednotlivých
biotopů Izraele (poušť, pobřeží, nížiny, hory). Je zde zdůrazněna geografická poloha na
styků tří kontinentů (Evropa, Afrika, Asie). Velmi zajímavým způsobem jsou v expozici řešeny
adaptace živočichů na různá prostředí, na způsob získávání potravy, na pohyb ve vodě, ve
vzduchu, na zemi atd. Podobně jsou zajímavě a názorně prezentovány příklady potravních
řetězců u živočichů. Zoologické exponáty jsou ve většině případů vystaveny v otevřených
boxech (bez vitrín). Dominantní prvkem přírodovědné expozice je interaktivní mapa Izraele
se stávajícími přírodními poměry a poměry před 200 lety, na níž návštěvník uvidí
dramatickou proměnu krajiny.
Dále jsme shlédli expozici „Vývoj člověka“ a archeologickou expozici, kde byly vystaveny
nejstarší nálezy oblasti. Součástí programu byla prohlídka nových depozitářů
entomologických, ichtyologických a botanických sbírek.
Následující den jsme navštívili „The Man and the Living World Museum“, jehož součástí je
botanická a zoologická zahrada. Zde jsme měli možnost si vyzkoušet hru „ Escaping the
Museum“ – současný trend, jak zatraktivnit návštěvu muzeí.

V prostorách muzea „The Man and the Living World Museum“ se konalo Generální
shromáždění komise ICOM NATHIST, na kterém president komise Eric Dorfman podal
zprávu o činnosti komise a finanční zprávu.
Na shromáždění vystoupili japonští kolegové s pozvánkou (formou presentace) na Generální
shromáždění ICOM v roce 2019 v Kyoto.
Další program pokračoval v Jeruzalémě, kde jsme navštívili sbírky „ University of Jerusalem“
a kde nám byly jednotlivými kurátory představeny velmi zajímavé programy pro veřejnost a
školy.
V Muzeu of Jerusalem jsme si prohlédli expozici, kde jsou vystaveny svitky od Mrtvého moře
a navštívili jsme Scientific museum“, kde jsme byli seznámeni s koncepci nového muzea. Na
závěr konference jsme se zúčastnili exkurze do Masady, kde jsme se seznámili s pohnutou
historií tohoto světového kulturního dědictví.
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