Muzeum, Třešť
Popis:
Barokní měšťanský dům byl vystavěn na konci 18. století, ale do dějin města se zapsal zejména
jako místo narození světově uznávaného ekonoma prof. Josefa Aloise Schumpetera (1883 - 1950),
tvůrce japonského hospodářského zázraku. V současnosti v domě sídlí pobočka Muzea Vysočiny
Jihlava a informační centrum.
Podrobný popis:
Muzejní expozice je především věnována betlemářství v Třešti a okolí. V prostorách budovy se
nachází ucelená sbírka betlémů od nejstarších papírových přes ukázky z tvorby lidových řezbářů 19.
a 20. století až po současnou betlemářskou tvorbu. Dům, jenž se stal sídlem muzea, patřil v
minulosti rodině Schumpeterů, ze které pocházel i známý ekonom J. A. Schumpeter (1883–1950).
Jeho životu a činnosti je věnována další expozice. Zajímavý je i zámecký pokoj, jenž nabízí ukázku
z rozsáhlého inventáře třešťského zámku.
Josef Alois Schumpeter, významný ekonom, vědec a právník se narodil 8. února 1883 v Třešti v
rodině německého podnikatele, ale již ve svých 4 letech se jeho rodina přestěhovala nejdříve do
Jihlavy, pak do Grazu a nakonec do Vídně. Studoval na univerzitách ve Vídni, v Berlíně a v
Londýně. V roce 1912 vydal první ze svých stěžejních děl, Die Theorie der wirtschaftlichen
Entwicklung, zabývající se teorií hospodářského rozvoje, dynamiky a strukturálních změn tržní
ekonomiky. Působil na univerzitách v Czernowitzi, Grazu, hostoval na Columbia University v New
Yorku v USA. V březnu 1919 se stal prvním ministrem financí nově vytvořené Rakouské republiky.
Od roku 1932 byl profesorem univerzity v Harvardu ve Spojených státech. Ve 40. letech vychází
jeho další klíčové dílo Capitalism, Socialism and Democracy pojednávající o společenských a
institucionálních změnách a vytvářející pro jejich pochopení nový teoretický rámec. Až posmrtně
byla vydána jeho další významná kniha History of Economic Analysis, v níž kriticky hodnotí
současné ekonomické teorie. Zemřel v roce 1950 ve Spojených státech amerických.
Region: Jihlavsko
Město: Třešť
URL: https://www.trest.cz/muzea-a-expozice/ms-5684
Zpřístupnění:
Bezbariérový přístup:
GPS: 49°17'35.053"N, 15°28'58.377"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.2930703,15.4828825&z=12
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