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Spoštovane članice in  člani Slovenskega ICOM,  
prvo polletje 2011 je bilo tudi za slovenski odbor ICOM zelo dinamično, dejavno in 
odmevno, saj smo v polnem obsegu uresničili zastavljeni program prvega 
šestmesečja. Ob tem se zahvaljujem vsem, ki so prispevali svoje predloge, ideje, 
pobude, znanje in  energijo, da s skupnimi močmi kredibilno izvajamo poslanstvo 
ICOMa in umeščamo slovenska muzejska znanja v globalno muzejsko sceno.  
 
 

 

Februar 2011: volitve  

Po izteku mandata in je Slovenski ICOM izvolil novo predsedstvo: predsednica mag. 
Tanja Roženbergar Šega, podpredsednica mag. Estera Cerar, člani Izvršnega 
odbora: Jerneja Batič,  Irena Marušič, dr. Verena Vidrih Perko; člani Nadzornega 
odbora: dr. Orest Jarh, mag. Jana Šubic Prislan,  mag. Simona Tripkovič; člani 
Etnične komisije: Mirjana Koren, dr. Andrej Smrekar. Novo predsedstvo je začelo 
delovati marca 2011.  Nov sedež odbora:  Prešernova 17, 3000 Celje. 

Marec 2011: Interni razpis za mednarodne udeležbe na konferencah, zasedanje 
komisije in razdelitev sredstev. 
 
April 2011: Delavnica: Muzeji za javnost  
Pomen ustreznega muzeološkega izobraževanja je ICOM je ponovno poudaril na 
generalni konferenci v Šanghaju 2010 in v sprejetih resolucijah (št. 8 – 10). 
Slovenski odbor ICOM z delavnico Muzeji za javnost sledi tej težnji in prispeva k 
izobraževanju na področju muzeologije in odpiranju novih diskurzov na tem 
področju. Delavnico, ki je bila izpeljana  11. aprila v prostorih Slovenskega 
etnografskega muzeja, sta vodili  doc.dr. Verena Vidrih Perko in dr. Marjeta Mikuž 
in je obsegala dva sklopa. Prvi je bil posvečen muzeološki temi o vlogi muzeja v 
sodobni družbi in o muzejskem predmetu kot  nosilcu različnih pomenov,  drugi 
sklop pa je govoril o muzejski zakonodaji, evalvaciji in standardizaciji premične 
kulturne dediščine. Delavnica je bila izredno uspešna, odmevna, udeležilo se je 34 
slušateljev.  
Delavnica je bila hkrati napoved in predstavitev širšega projekta Enodnevnega  
izobraževanja po slovenskih muzejih, ki je nastal kot odgovor na nujne potrebe po 
permanentnem dopolnilnem in dostopnem izobraževanju slovenskih muzealcev.  
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Maj 2011: Mednarodni muzejski dan Muzeji in spomin; mladinski forum UNESCO 
za JV Evropo  
Mednarodni muzejski dan: Muzej in spomin, 18. maj 2011 
Letošnja nosilna tema Muzeji in spomin posega v samo bistvo muzejskega dela. 
Muzeji so tiste institucije, ki shranjujejo spomin in ga v različnih oblikah in 
podobah posredujejo javnostim, zato tema sproža kritične razmisleke o minulem in 
prihodnjem muzejskem delu v strokovni in splošni javnosti ter kritično postavlja 
muzejsko delo na zemljevid svetovne družbe. 
Ob tej priložnosti je slovenski odbor v sodelovanju s SMS  in SMD 13. maja v 
Slovenskem etnografskem muzeju organiziral vsebinsko tiskovno konferenco ter 
zbral in uredil ter promoviral aktivnosti slovenskih muzejev ob tem prazniku. 
 
Mladinski forum UNESCO za JV Evropo  z naslovom »World Heritage education: 
Networking for a Better Common Future«. Predstavniki ICOMa smo sodelovali pri 
izvedbi delavnice na temo Komunikacije v muzeju in na področju dediščine, ki je 
bila izvedena 24. maja v Lipici. Delavnice so se udeležile  predsednica mag. Tanja 
Roženbergar Šega, Marija Skočir in Irena Marušič 
 
Junij 2011: Mednarodni modul Poletne šole muzeologije Piran; Srečanje 
svetovalnega odbora ICOM, Pariz; gostovanje v radijski oddaji Arsov forum 
Poletne šole muzeologije Piran, (2. – 5. junij 2011, tema: Muzeji in spomin) se 
je na povabilo slovenskega odbora ICOM udeležila tudi predavateljica dr. Bettina 
Habsburg-Lothringen iz Museumsakademie Joanneum. Gostja iz tujine je 
predstavila dinamično in inovativno delo Universal muzeja Joanneum, še posebno 
na področju zbiranja spominov in življenjskih zgodb, prav tako je poudarila pomen 
dokumentiranja dediščine potrošniške družbe 21. stoletja.  
 
Zasedanje svetovalnega odbora ICOM, Pariz, 6.- 9. junij 2011. Vsakoletno 
zasedanje svetovnega odbora ICOM je tokrat potekalo od 6. do 9. junija, 
zaznamoval ga je vsebinsko inovativen program. Poleg rednega zasedanja 
generalne skupščine, svetovalnega odbora in nekaterih drugih organov, sprejetja 
strateških in drugih dokumentov (Triletna strategija ICOM (2011 - 2013), finančno 
poročilo, dopolnitev nekaterih resolucij, sprejetih v Šanghaju novembra 2010), je 
bilo letošnje zasedanje ključnega pomena, saj je pomenilo prvo srečanje novo 
izvoljenih funkcionarjev in novega predsednika ICOM, program pa so popestrile tudi 
delavnice na temo nove, posodobljene vizije ICOMa. Več o triletni strategiji na 
spletni strani ICOM, oz. v posebnih novicah slovenskega odbora ICOM v septembru. 
 
Radio Slovenija, Uredništvo za kulturo, tretji program-ARS, 15. Junij 2011, 
enourna oddaja Arsov forum na temo muzejev in spomina in sodobnih muzejskih 
teorij in praks, novinarka Staša Grahek. Sodelovali so predstavnica slovenskega 
odbora ICOM-mag. Tanja Roženbergar Šega, dr. Andrej Smrekar in dr. Verena Vidrih 
Perko. 
 
 
 
 
V DRUGI POLOVICI LETA NAPOVEDUJEMO !!! 
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Obisk predsednika ICOM  dr. Hansa Martina Hinza v Sloveniji! 
 
Mednarodna konferenca združenja otroških muzejev HAND's on, »Identity, 
Cultural Diversity and Heritage: The Role of Children's Museums in Times of Rapid 
Change”,  11.-14. oktober 2011, Ljubljana, Celje 
 
www.hands-on-europe.net/pages/conference.asp?p=2-8-0 
 
 
Mednarodna konferenca ICOM-CIMAM – International committee for Museums 
and Collections of Modern Art,  »Museums and the City«, 14.-16. November, 
Ljubljana, Zagreb 
 
http://cimam.icom.museum/ 
 
 
 
Lep pozdrav, 
Predsednica  
Mag. Tanja Roženbergar Šega 

 
 
 
 
 
 
 
Izvedbo programa je omogočilo  

 


