
Mendelianum jako součást Moravského 
zemského muzea 

Moderní Mendelovo muzejní centrum s dlouholetou tradicí,  
pevnými historickými kořeny a bohatým vědecko-výzkumným 

zázemím. 

50 let činnosti!!! 

Mendelianum Moravského zemského muzea, které jako první 
muzeum na světě zařadilo do svého výzkumného programu 

genetiku, provádí historickovědní výzkum Mendelova života a díla 
kontinuálně od roku 1962.  

ARCHIV 
SBÍRKY 

Zajištění uchování dokladů k Mendelově 
biografii i vědeckému kontextu jeho objevu, 
které shromažďují mendelovští badatelé od 
začátku 20. století.  

FOLIA 
MENDELIANA 

Jediný mezinárodní specializovaný 
historickovědní časopis založený UNESCO a 
vydávaný od roku 1966 s výsledky výzkumu 
Mendelova života a díla a vzniku a vývoje 
genetiky. 

MENDEL 
FORUM 

Kromě mezinárodních vědeckých setkání 
jsou pořádány konference, které  vytvářejí 
prostor pro setkání vědců, učitelů, studentů i 
široké veřejnosti – kontinuálně od roku 1992. 

MENDEL 
LECTURES 

Organizovány od roku 1992 jako příležitostí 
pro významné vědce k prezentaci jejich 
odborné práce v rámci udělení Mendelovy 
pamětní medaile Moravského muzea.  

MEMORIAL 
MEDAL 

Každoroční unikátní ocenění mezinárodně 
významných osobností za jejich přínos k 
rozvoji vědeckého a kulturního odkazu J. G. 
Mendela e genetiky. 

MENDELŮV 
RODNÝ DŮM 

Účast při založení a další spolupráce s 
nadací Mendelova rodného domu, příprava 
expozic, exkurze. Mnohaletá spolupráce při 
organizaci soutěže Mendelovy Hynčice pro 
talentované studenty. 

PUBLIKACE 
Vydávání odborných i populárně vědeckých 
publikací (Gregor Johann Mendel, Genetika 
za železnou oponou, Mendel v černé skříňce, 
Pokusy s hybridy rostlin a mnoho dalších). 

VÝSTAVY 
Mnoholetá tradice odborných a populárně 
vědeckých výstav. Mendelianum (Mendlovo 
náměstí) – 1965-2001, Mendelianum (Údolní 
ulice) – 2001-2006, Mendelianum (Biskupský 
dvůr) – od 2012. 

DALŠÍ ČINNOST 
Přednášky, semináře, praxe v laboratoři 
(Odpoledne s DNA), exkurze, popularizační 
činnost, filmové a interaktivní materiály, 
webové stránky a mnoho dalších. 

MENDELOVO 
BRNO 

Od roku 2001 organizace příležitostných 
procházek po Mendelově Brně s odborným 
komentářem, doplnění krátkodobými 
výstavami, publikacemi a další činností. 

VÝZKUM 
Zpracování a interpretace historických 
dokladů k Mendelově vědecké práci a 
propojení s aktuálními poznatky vědy a 
výsledky výzkumu.. 


	Snímek číslo 1

