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Bistveni vsebinski poudarki realizacije pogodbenih obveznosti po sklopih v obdobju 2014
1.

Sklop - izvedba izobraževalnih vsebin

Navedite dosežene cilje pomembne za razvoj stroke:
- Pretok mednarodnega znanja in vedenja med člane ICOM Slovenija
- Sledenje mednarodnim aktualnim projektom in aktualni muzeološki misli ter novim težnjam
- Odpiranje strokovnih diskurzov
- Umeščanje slovenskih dosežkov v mednarodni prostor
- Dvig znanja in zavesti v strokovnem okviru in izobraževanje ter motiviranje stroke
- Popularizacija, ozaveščanje in izobraževanje med mladimi
Poročilo:

I. Strokovno delovanje društva in razvoj
INTERNI RAZPIS ZA MEDNARODNE UDELEŽBE NA KONFERENCAH:
• Zasedanje komisije in razdelitev sredstev: februar, marec, maj, junij, julij, september

OBČNI ZBOR:
• 18. marec 2014,Ljubljana, REDNI OBČNI ZBOR članov društva ICOM SI in VOLITVE članov
predsedstva 2014 – 2017
18. marca 2014 je v Slovenskem etnografskem muzeju potekal redni občni zbor ICOM Slovenija, na katerem
so člani organov društva predstavili poročila o delu v letu 2013. Na občnem zboru so potekale tudi volitve za
člane predsedstva ICOM Slovenija v letih 2014 - 2017. Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
Predsednica:
mag. Tanja Roženbergar, Muzej novejše zgodovine Celje
Podpredsednica:
mag. Estera Cerar, Tehniški muzej Slovenije
Člani izvršnega odbora:
Jerneja Batič, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo
dr. Branko Šuštar, Slovenski šolski muzej
Mojca Vomer Gojkovič, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož
Člani nadzornega odbora:
mag. Jana Šubic Prislan, Goriški muzej
mag. Nataša Kolar, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož
Jože Rataj, Pokrajinski muzej Celje
Člani etične komisije:
dr. Andrej Smrekar, Narodna galerija
dr. Marjeta Mikuž, Narodni muzej Slovenije
ddr. Verena Vidrih Perko, Gorenjski muzej Kranj
Člani komisije za dodeljevanje finančnih sredstev za udeležbe na mednarodnih dogodkih:
Elizabeta Petruša Štrukelj, Muzej za arhitekturo in oblikovanje
dr. Breda Čebulj Sajko, ZRC SAZU
Simona Tripkovič, Muzej narodne osvoboditve Maribor

REDNI SESTANKI:
•
•
•
•

•
•

5. februar, Ljubljana, sestanek razširjenega predsedstva (poročilo, program, občni zbor,
sofinanciranje)
10. marec, Ljubljana, sestanek razširjenega predsedstva (občni zbor, pravilnik, Etični kodeks)
7. maj, Celje, sestanek novoizvoljenega razširjenega predsedstva (konstituiranje, Mednarodni
muzejski dan, COMCOL konferenca)
23. junij, Ljubljana, sestanek razširjenega predsedstva (pregled pripomb na Izhodišča strokovne
komisije ministrstva, seznanitev z razdelitvijo sredstev za udeležbe na mednarodnih konferencah
ICOM v letu 2014, imenovanje v komisijo za vsebinsko pripravo Kodeksa za prirodoslovne muzeje,
redno delo)
3. september, Ljubljana, sestanek razširjenega predsedstva (Nagrada ICOM SI, konferenca Zlatibor,
COMCOL, portal za nedovoljeno trgovino s kulturnimi dobrinami in sodelovanje s policijo)
24. september, Celje, sestanek izvršnega odbora ICOM Slovenija (Nagrada ICOM Slovenija – izbor)

KOORDINATIVNI SESTANKI:
•

7.1., 17.1., 30.1., 5.2., 11.2., 21.2., 25.2., 4.3., 10.3. 14.3., 17.3., 28.3, 8.4., 10.4., 22.4., 6.5., 7.5., 2.6., 9.6.,
14.6., 24.6., 14.7., 21.7., 25.7., 5.8., 8.8., 14.8., 2.9., 3.9., 12.9., 23.9., 24.9., 30.9., 1.10., 2.10., 7.10., 14.10.,
17.10., 21.10., 28.10., 4.11., 7.11., 11.11., 12.11., 13.11., 19.11., 20.11., 24.11., 25.11., 26.11., 1.12., 3.12., 9.12.,
19.12.,: razpis, poročilo, program, sofinanciranje, priprave na občni zbor, priprave na volitve,
priprava Pravilnika za dodeljevanje finančnih sredstev, Etični kodeks za prirodoslovne muzeje, izjave
za novinarje, obveščanje članov, spletna stran, socialna omrežja, priprava in izvedba srečanja
predsedstva ICOM SEE v Celju, objava nagrade v časopisu, projekti ob MMD, distribucija plakatov,
prevodi, urejanje adreme novinarjev, koordinacija s komisijo za dodeljevanje sredstev, tisk ICOM
News 2014, priprava na Redno letno konferenco mednarodnega odbora COMCOL (Call for papers,
flajer, program, registracija, priprava materialov, organizacija dogodka, logistika, priprava
programa, izvedba programa …), priprave na redno generalno srečanje MMS ICOM v Parizu, delo
etične komisije, Nagrada ICOM Slovenija – pregled prispelih prijav, izbor, organizacija prireditve,
koordiniranje strokovne skupine za pregled prevoda Etičnega kodeksa za prirodoslovne muzeje,
redna komunikacija z ICOM Pariz, komunikacija s policijo o portalu za nedovoljeno trgovino s
kulturnimi dobrinami, sodelovanje z drugimi nacionalnimi odbori ICOM-a, koordinacija konference v
Zlatiboru, priprave na delavnico Preventivne konzervacije v Banja Luki, …

STROKOVNI KOLOKVIJ MARKETING MUZEJEV
•

V petek, 7. marca 2014 je v SEM ob izidu Priročnika Marketing muzejev: Teorija in praksa v
slovenskih muzejih potekal strokovni kolokvij z naslovom Marketing muzejev, kjer je sodeloval tudi
ICOM Slovenija.

MEDNARODNA POLETNA ŠOLA MUZEOLOGIJE, PIRAN, 26. – 31. maj 2014
•

Sodelovanje predsednice ICOM Slovenija, mag. Tanje Roženbergar in članice IO, Jerneje Batič na
Mednarodni poletni šoli muzeologije, ki je udeležencem izobraževanja predstavila ICOM-ov Kodeks
poklicne etike za muzeje in nov ICOM-ov Kodeks za prirodoslovne muzeje.

REDNA LETNA GENERALNA SKUPŠČINA MMS ICOM, Pariz, Francija, 2. 4. junij 2014
•
•

Med 2. in 4. junijem 2014 je v palači UNESCO v Parizu potekala redna letna generalna skupščina
Mednarodnega muzejskega sveta ICOM, katere se je udeležila tudi predsednica ICOM Slovenija.
Velik poudarek so udeleženci junijskega srečanja namenili vprašanjem Etičnega kodeksa za
muzejske strokovnjake in njihove profesionalne etike, restitucije, mediacije in ocene tveganj za
dediščino. Mednarodni muzejski svet se zavzema za varstvo in širši dostop do univerzalne dediščine
ter ob tem sodeluje z mnogimi mednarodnimi organizacijami – UNESCO (Organizacija Združenih
narodov za izobraževanje, znanost in kulturo), WCO (Svetovna carinska organizacija), WIPO
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•

(Svetovna organizacija za intelektualno lastnino), SCCR (Stalni odbor za avtorske in druge pravice),
… Eden izmed pomembnejših projektov na področju zaščite svetovne dediščine, predstavljen na
srečanju, je zagotovo nova ICOM-ova platforma Mednarodnega nadzornega telesa nad
nedovoljeno trgovino s kulturnimi dobrinami in nova spletna stran ICOM International Observatory
on Illicit Traffic in Cultural Goods (http://obs-traffic.museum), namenjena zagotavljanju informacij in
sredstev za vse vpletene strani.
Udeleženci skupščine so lahko prisluhnili tudi predavanju "Works and humanitarian activities",
japonskega arhitekta Shigeru Bana, prejemnika prestižne Pritzkerjeve nagrade za leto 2014.

SPORAZUM O SODELOVANJU MED ICOM HRVAŠKA IN ICOM SLOVENIJA
•

ICOM Slovenija in ICOM Hrvaška sta se na podlagi programa za leto 2014, ki je ponujal kar tri ICO-ove
konference v neposredni bližini (NATHIST/oktober/Krapina, ICME/oktober/Zagreb in
COMCOL/december/ Celje) dogovorila za recipročno podporo udeležb članov ICOM Hrvaška in
ICOM Slovenija. ICME konference sta se tako udeležila Ralf Čeplak Mencin in Bojana Rogelj Škafar,
na konferenco NATHIST (komite za prirodoslovne muzeje) pa se povabljena dr. Breda Činč Juhant in
dr. Tomi Trilar žal, kljub povabilu in možnosti finančne podpore, nista udeležila. Zasedanje je tako
potekalo brez slovenskega predstavnika. Na konferenci COMCOL sta kot predstavnika ICOM
Hrvaška tako sodelovala Mario Buletić in Nataša Ivančević.

PARIZ, FRANCIJA
•

21. november 2014, sestanek predsednice ICOM Slovenija, Tanje Roženbergar in Saše Zagoranskega,
vodje razvoja podjetja Semantika z generalno direktorico ICOM-a, Anne-Catherine RobertHauglustaine, Yu ZHANG - Head of Communications and Publications Department in France
DESMARAIS.

Novi člani ICOM Slovenija
•

v času od 1.1. do 31.12.2014 je ICOM Slovenija pridobil 9 novih članov (Nika Pučnik, Maja Furlan,
Mateja Veble, Maja Hakl, Anica Odlazek, Katja Pur, Marija Ogrin, Jure Kirbiš, Jože Hudales, Tim Grilc,
Simon Pirš, Sara Sajko, Alina Zubkovych; Slovenska kinoteka kot institucionalni član). Aktualno
število članov: 139

II. Etični kodeks za prirodoslovne muzeje
Na 23. Generalni konferenci ICOM v Riu 2013 je bil sprejet nov Kodeks za prirodoslovne muzeje. Kodeks je
preveden v slovenščino in strokovno revidiran. V času priprav se je izkazalo, da mora slovenski prevod
upoštevati tudi posebnosti slovenskega prostora, zato je potrebno še nekaj dopolnil in vključitev novih
strokovnjakov iz področja novejše zgodovine.

III. Ocena zmanjševanja tveganj za muzejske depoje
Projekt se pripravlja v sodelovanju s SMS. ICOM Slovenija se vključuje v projekt na mednarodnem nivoju.
Namen delavnic je seznanitev z metodo Zmanjševanje tveganj za dediščino in vodenje udeležencev skozi
proces ocene tveganj ter zmanjševanja njihovih posledic v depojih. Udeleženci so na lastnem primeru lahko
prepoznali dejavnike, ki najbolj škodljivo vplivajo na shranjene muzejske predmete, jih analizirali in poiskali
način kako predmetom v bodoče nuditi čim bolj primerno in varno okolje. V letu 2014 je potekala tretja,
nadaljevalna faza izobraževanj, ki je bila hkrati zadnja v tem ciklu.
Delavnica je potekala 11. februarja v Ljubljani, predavale so mag. Estera Cerar, mag. Jana Šubic Prislan in
Irena Porekar Kacafura. Pregledani so bili projekti udeležencev, pretres morebitnih problemov, na katere so
udeleženci naleteli pri svojem delu, poskus rešitve problema in končna evalvacija.

IV. Kolokvij Muzejske zbirke povezujejo
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Kolokvij Muzejske zbirke povezujejo je potekal 10. decembra 2014 v Mestnem muzeju Ljubljana (Muzeji in
galerije mesta Ljubljane).
Na njem je 11 slovenskih udeležencev ICOM-ovih mednarodnih konferenc v letu 2014 predstavilo nova znanja
in spoznanja, ko so na mednarodnem odru predstavljali slovensko muzejsko misel:
Prispevki - konference:
•
•
•
•
•
•
•

naslov
enote

Letna konferenca Evropske muzejske akademije, Glasgow, Velika Britanija: Mirjana Koren,
Valentina Bevc Varl
Letna konferenca ICOM ICOFOM, Pariz, Francija: Branko Šuštar
Letna konferenca CIMUSET, Pariz, Francija: Irena Marušič, Estera Cerar
Konferenca »Muzeji in kulturni turizem«, Zlatibor, Srbija: Verena Vidrih Perko
Konferenca ICOM CC, Melbourne, Avstralija: Jana Šubic Prislan, Irena Eiselt
Letna konferenca ICOM GLASS, Crajova, Romunija: Mateja Kos, Jože Rataj
Letna konferenca ICOM ICR, Taipei, Tajska: Metka Fujs

realizirane

naslov
predavanja/srečanja

predavatelj

Kraj in termin

REDNI OBČNI ZBOR

REDNI OBČNI ZBOR

STROKOVNI
KOLOKVIJ
MARKETING
MUZEJEV
MEDNARODNA
POLETNA
ŠOLA
MUZEOLOGIJE

ob izidu Priročnika
Marketing muzejev

SI in VOLITVE članov
predsedstva 2014 – 2017
Tanja Roženbergar

18. marec
2014,Ljubljana,
7. marec 2014 je v
SEM

mag. Tanja Roženbergar
Jerneja Batič

PIRAN, 26. – 31. maj
2014

30

REDNA
LETNA
GENERALNA
SKUPŠČINA
MMS
ICOM

ICOM-ov Kodeks
poklicne etike za
muzeje in nov ICOM-ov
Kodeks za
prirodoslovne muzeje
REDNA
LETNA
GENERALNA
SKUPŠČINA
MMS
ICOM

Works and humanitarian
activities«, Shigeru Ban,
Japonska

Pariz, Francija, 2. 4.
junij 2014

200

Sestanek
na
sekretariatu ICOM

Predstavitev projekta
Museums.EU

Pariz, Francija, 21.
november 2014

5

Delavnica Ocena
zmanjševanja
tveganj za muzejske
depoje
Kolokvij Muzejske
zbirke povezujejo

Zaključna delavnica
cikla

Tanja Roženbergar in
Sašo Zagoranski, vodje
razvoja podjetja
Semantika z generalno
direktorico ICOM-a,
Anne-Catherine RobertHauglustaine, Yu ZHANG,
France DESMARAIS
mag. Estera Cerar
mag. Jana Šubic Prislan
Irena Porekar Kacafura

Ljubljana, 11.
Februar 2014

26

Mirjana Koren, Valentina
Bevc Varl, Branko Šuštar,
Irena Marušič, Estera
Cerar,Verena Vidrih
Perko, Jana Šubic Prislan,

10. december 2014,
Ljubljana

100

Letna konferenca
Evropske muzejske
akademije, Glasgow,
Velika Britanija/ Letna
konferenca ICOM

število
udelež
encev
30

50
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ICOFOM, Pariz,
Francija/ Letna
konferenca CIMUSET,
Pariz, Francija/
Konferenca »Muzeji in
kulturni turizem«,
Zlatibor, Srbija/
Konferenca ICOM CC,
Melbourne,
Avstralija/Letna
konferenca ICOM
GLASS, Crajova,
Romunija/ Letna
konferenca ICOM ICR,
Taipei, Tajska

Irena Eiselt, Mateja Kos,
Jože Rataj, Metka Fujs

2. Sklop - Mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah
Navedite dosežene cilje pomembne za razvoj stroke:
-

Pretok mednarodnega znanja in vedenja med člane ICOM Slovenija
Pridobivanje novih znanj
Mednarodno povezovanje in sklepanje mednarodnih partnerstev
Povezovanje v regiji
Sledenje mednarodnim aktualnim projektom in aktualni muzeološki misli ter novim težnjam
Odpiranje strokovnih diskurzov
Umeščanje slovenskih dosežkov v mednarodni prostor
Predstavitev slovenske muzejske misli in njena mednarodna kontekstualizacija
Dvig znanja in zavesti v strokovnem okviru in izobraževanje ter motiviranje stroke
Promocija Slovenije

Vsebinsko poročilo:

1.

Mednarodne letne konference ICOM v letu 2014

INTERNI RAZPIS ZA MEDNARODNE UDELEŽBE NA KONFERENCAH, ZASEDANJE KOMISIJE IN
RAZDELITEV SREDSTEV
Področje mednarodnega sodelovanja je zelo pomembno za krepitev mednarodnih odnosov in mrežnega
sodelovanja, seznanjanje mednarodne javnosti s slovenskimi projekti in vpetost slovenskih muzejskih
strokovnjakov in muzejev v svet, oblikovanje novih partnerstev in pridobivanje novih znanj in izkušenj. Zato
ICOM tradicionalno razpisuje program individualne aktivne mednarodne udeležbe posameznikov, ki so aktivni v
mednarodnih strokovnih združenjih ICOM in prinašajo nazaj v domače okolje pomembna znanja in izkušnje.
Komisija za dodeljevanje finančnih sredstev za udeležbo na mednarodnih konferencah ICOM (Elizabeta Petruša
Štrukelj, Breda Čebulj Sajko in Simona Tripkovič) je odobrila sredstva za naslednje udeležbe na konferencah:
• Letna konferenca Evropske muzejske akademije), (EMA Glasgow, Velika Britanija, 26. april 2014: Mirjana
Koren
• Letna konferenca ICOM ICOFOM, Pariz, Francija, 5. – 9. junij 2014: Branko Šuštar
• Letna konferenca CIMUSET, Pariz, Francija, 7. – 11. julij 2014: Irena Marušič, Estera Cerar
• Letna konferenca ICOM-CC, Melbourne, Avstralija, 15. – 19. september 2014: Jana Šubic Prislan, Irena
Eiselt
• The Best in Heritage, Dubrovnik, Hrvaška, 25. – 27. september 2014: Nina Zdravič Polič, Breda Čebulj
Sajko, Valentina Bevc Varl
• Konferenca ICOM GLASS, Crajova, Romunija, 6. – 11. oktober 2014: Jože Rataj, Mateja Kos
• Letna konferenca ICOM ICR, Taipei, Tajvan, 18. – 26. oktober 2014: Metka Fujs
• Sodelovanje z ICOM Švica, Zürich, Švica, jesen 2014: Elizabeta Petruša Štrukelj
•
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•

Konferenca »Kulturni turizam«, Zlatibor, Srbija, 7. – 9. september 2014: Verena Vidrih Perko

Udeležbe so bile realizirane z nekaterimi spremembami, ki pa so bile usklajene v okviru komisije in IO: Valentina
Bevc Varl se je udeležila zasedanja EMA Glasgow, Velika Britanija, 26. april 2014, Breda Čebulj Sajko se
konference zaradi zdravstvenih razlogov ni udeležila, zato se je konference The best in Heritage udeležila Tanja
Roženbergar, kot predstavnica ICOM Slovenija.
Letna konferenca Evropske muzejske akademije (EMA), 25. in 26. april, Glasgow, Velika Britanija
Mirjana Koren in dr. Valentina Bevc Varl, Pokrajinski muzej Maribor
Kot nacionalna korespondentka Evropske muzejske akademije (EMA) se je Mirjana Koren, skupaj s kolegico
Valentino Bevc Varl, udeležila letne konference The learning museum (LEM), ki je potekala 24.4.2014 in letne
konference EMA, ki je potekala 25. in 26.4.2014. Obe konferenci sta bili izvedeni v muzeju Burrel Collection v
Glasgowu, Velika Britanija.
Letna konferenca EMA je bila sestavljena iz seminarskega dela, ogledov muzej, predstavitev kandidatov in
nagrajenca bienalnega natečaja za nagrado Heritage in Motion, predstavitev kandidatov, slavnostne razglasitve
finalistov in nagrajenca Michelletti 2014 ter slavnostne razglasitve nagrajenca DASA 2014.

Letna konferenca ICOM ICOFOM, 5. – 9. junij 2014, Pariz, Francija
dr. Branko Šuštar, Slovenski šolski muzej
Na 37. letnem simpoziju mednarodnega odbor za muzeologijo ICOM-ICOFOM, ki je pod naslovom nove
usmeritve v muzeologiji (New trends in museology / Nouvelles tendances de la muséologie) potekal med 5. in 9.
junijem 2014 na Sorbonni v Parizu, je dr. Branko Šuštar, muzejski svétnik v Slovenskem šolskem muzeju,
predstavil tradicionalne in nove muzejske usmeritve v šolskih / pedagoških / izobraževalnih muzejih v Evropi
(How can museums of education creating links? New and traditional orientation of school/pedagogical
museums in Europe). Simpozij se je s primeri muzejske teorije in prakse na različnih celinah mdr. dotaknil tudi
tematsko zelo pestrih vprašanj muzejske etike in nič manj različnih oblik digitalizacije, pa tudi problemov
muzejev v času krize, usmeritvah muzejev v tradicionalnih okoljih in kritične muzeologije z vprašanji muzejskih
predmetov.
Program in pogled na konferenco je na voljo na spletni strani ICOFOM, povzetki 37. letnega simpozija ICOFOM
2014 pa so izšli v knjigi, ki je dostopna tudi na spletu.
Na konferenci je bil posebne počastitve z izdajo tudi na spletu dostopnega zbornika deležen André Desvallées,
eminentni spodbujevalec »nove muzeologije, poznan tudi pri nas. Zbornik »Hommage à André Desvallées /
Tribute to André Desvallées« je izšel v ICOFOM Study Series – ISS Hors-série in ga lahko prebiramo tudi v
elektronski obliki.

Letna konferenca ICOM CIMUSET, 6. – 12. julij 2014, Pariz, Francija
mag. Estera Cerar in Irena Marušič, Tehniški muzej Slovenije
Estera Cerar in Irena Marušič sta se udeležili letne konference CIMUSET v Parizu. Tema letošnje konference je
bila Collections, exhibitions, demonstrations in science and technlogy: The respective roles of Museums and
Science centers. V predavanjih in predstavitvah je bilo govora o različnih pristopih za popularizacijo muzejev
znanosti in tehnike, o primerih dobre prakse in problemih, ki se kažejo pri našem delu. Predstavljenih je bilo
veliko zanimivih projektov in različnih pristopov, kako pridobiti mlade ljudi, da se bodo zanimali za znanost.

Konferenca »Muzeji in kulturni turizem«, 7. – 9. september 2014, Zlatibor, Srbija
ddr. Verena Vidrih Perko, Gorenjski muzej Kranj
Ddr. Verena Vidrih Perko je med 7. in 10. septembrom 2014 aktivno sodelovala na konferenci »Muzeji i kulturni
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turizam« v Zlatiboru, Srbija. S svojim prispevkom z naslovom »Arheologija i turizam, ljubavnici ili neprijatelji?« je
predstavila aktualno in kritično slovensko misel na področju popularizacije in predstavitve arheološke dediščine
ter poudarila prednosti in slabosti, oziroma nevarnosti različnih oblik predstavitev. Predavanje je vzbudilo veliko
zanimanje in sprožilo aktivno diskusijo, v kateri je tekla beseda o nevarnostih banalizacije kulturne dediščine ter
možnih poškodbah zaradi turističnega obiska, oziroma nujnosti dostopnosti dediščine.

Konferenca ICOM CC, 15. – 19. september 2014, Melbourne, Avstralija
mag. Jana Šubic Prislan, Goriški muzej
Jana Šubic Prislan se je udeležila 17. trienalne konference ICOM CC, ki je septembra potekala v Melbournu
(Avstralija), kjer je predstavila projekt Zmanjševanje tveganj za dediščino – Ocena tveganj za muzejske depoje, ki
je bil v organizaciji ICOM SI in SMS izveden leta 2013. Predstavitev z naslovom Who cares? We do – a nationwide
survey of museum storage in Slovenia je bil pripravljen z Vesno Živković (CIK Beograd), besedilo pa je izšlo v
zborniku konference tudi s soavtorstvom Estere Cerar. Konference, ki je potekala v Exhibition and Convention
Centre v Melbournu, se je udeležilo okoli 650 konservatorjev-restavratorjev z vsega sveta z okoli 150
predstavitvami in 90 plakati. Vodilna tema konference Building Strong Culture through Conservation je
izpostavila problem občutljivosti dediščine za naravne nesreče in posledice le teh na družbo ter potrdila, da je
preventivno varstvo nujna usmeritev za prihodnost. V tem smislu se je slovenski projekt, predstavljen v okviru
delovne skupine Preventivna konservacija, zelo aktualno vklopil v prizadevanja svetovne muzejske skupnosti in
bil prepoznan kot vzorčni primer, kakršnega je mogoče prenesti tudi v druga okolja.

Konferenca ICOM CC, 15. – 19. september 2014, Melbourne, Avstralija
mag. Irena Eiselt, Narodna in univerzitetna knjižnica
Irena Eiselt je na ICOM-CC konferenci v Melbournu predstavila slovenskega fotografa Janeza Avguština Puharja
(1814-64) in njegov fotografski postopek. Namen prispevka je bil, da se ob 200-letnici Puharjevega rojstva,
fotografa predstavi mednarodni strokovni javnosti, ga umesti na zemljevid svetovno znanih fotografovizumiteljev, ki so sočasno eksperimentirali s steklom kot fotografskim nosilnim medijem. Prispevek obsega tudi
opis postopka, dosedanje raziskave na postopku ter rezultate raziskav. Prispevek je nastal z namenom, da
spodbudi k nadaljnjim raziskavam o postopku, ki ga do danes še ni uspelo obnoviti.

Letna konferenca ICOM GLASS, 5. – 11. oktober 2014, Crajova, Romunija
Jože Rataj, Pokrajinski muzej Celje
V času od 5. do 11. oktobra se je Jože Rataj udeležil letne konference ICOM GLASS, ki je potekala v romunskem
mestu Craiova. Na konferenci je predstavil prispevek z naslovom Glass paintings as part of folks art / Slike na
steklo kot del ljudske umetnosti. V prispevku je predstavil zbirko slik na steklo, ki jih hrani Pokrajinski muzej
Celje. Prispevek je bil sprejet z velikim zanimanjem, saj so ravno ob konferenci pripravili razstavo slik na steklo, ki
jih hranijo romunski muzeji.

Letna konferenca ICOM GLASS, 5. – 11. oktober 2014, Crajova, Romunija
dr. Mateja Kos, Narodni muzej Slovenije
Dr. Mateja Kos se je udeležila letne konference ICOM GLASS v Romuniji in tam nastopila s predstavitvijo
Slovensko sodobno steklo in tradicija. Na konferenci velja izpostaviti predvsem dejstvo, da so se podobne
dekorativne strukture, ki jih poznamo iz tradicionalnega slovenskega oblikovanja stekla (npr. Pohorskih
steklarn) pojavljale tudi tako daleč od srednjeevropskega vplivnega kroga. Vsekakor bo to spoznanje vplivalo na
nadaljnje raziskave na področju slovenskega stekla. Poleg srečanja s strokovnjaki iz 15 držav je prav to gotovo
največji prispevek udeležbe na konferenci ICOM GLASS 2014.

Letna konferenca ICOM ICR, 20. – 29. oktober 2014, Taipei, Tajvan
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Metka Fujs, Pomurski muzej Murska Sobota
Metka Fujs se je udeležila redne letne konference ICR, ki je potekala od 20. do 24. oktobra 2014 v Taipeu v
organizaciji tajvanskega ministrstva za kulturo in v sodelovanju več muzejev. Na konferenci je predstavila referat
z naslovom Dve državi, dve mesti, dva muzeja, ena zgodba o muzejskih zbirkah in stalnih razstavah v Gornji
Radgoni v Sloveniji in Bad Radkersburgu v Avstriji. Povzetek prispevka je objavljen v biltenu konference. Med 25.
in 29. oktobrom je potekal po-konferenčni program, v okviru katerega so predstavniki tajvanskega ministrstva
za kulturo udeležence seznanili z novim muzejskim zakonom in muzejsko politiko, katere pomembni del je bila,
tako kot v Sloveniji, opravljena evalvacija muzejev, na kateri so oblikovali akreditacijo muzejev s sistemom
javnega financiranja.

Izobraževalni programi za muzejske delavce v organizaciji ICOM Švica, december 2014, Zürich, Švica
Breda Petruša Štrukelj, Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Srečanje v Švici je bilo namenjeno pogovorom o možnostih sodelovanja slovenskega odbora ICOM z ICOM Švica.
V domeni ICOM-a in njihovih organizacijskih pristojnosti je vsakoletna priprava izobraževalnih programov, ki
potekajo v različnih predelih Švice ter prednostno v jezikih, kjer izobraževanja potekajo. Za leto 2015 se načrtuje
približno 50 izobraževalnih dni programa z različnimi temami (Vodstva v muzejih, Nadzor in sprejem –
komunikacija v teamu, Muzejska trgovina, Besedila na razstavi, Kontakti z obiskovalci ob dogodkih, Zdravo
soočanje s stresom, Ravnanje, varovanje in predstavljanje umetnostnih del, Muzeji brez preprek, Muzeji in
avtorske pravice … Redno izvajajo tudi ICOM tečaje za muzejske strokovnjake (osnovni tečaj iz muzeologije,
specialni tečaji: besedila na razstavah, mobilni tehnološki pripomočki, programi za ranljive skupine, …). Redno
izvajajo tudi tečaje za izpopolnjevanje in doseganje višje stopnje za nazive v muzejskih poklicih. Ocena srečanja
in obiska je zelo uspešna, saj odpira možnosti za sodelovanja na strokovnem in drugih kulturno umetnostnih
področjih.

2.

Redna letna konferenca COMCOL 2014

Celje, 3. – 6. december 2014
V Celju se je med 3. in 6. decembrom odvijala četrta letna konferenca ICOM-ovega mednarodnega komiteja
COMCOL, na temo Zbiranje in zbirke v času vojne ali političnih in socialnih sprememb. Vsebina konference v
Celju je zaokrožila tematiko, ki so jo muzealci odprli že na konferencah leta 2012 v Cape Townu in leta 2013 v Riu
de Janeiru. Partner pri konferenci je bila Filozofska fakulteta, oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.
Konferenca je bila izredno aktualna in uspešna, saj je na njej sodelovalo 30 predavateljev, udeležilo pa se jo je
skoraj 100 slušateljev iz 20 držav, tako iz Evrope, Amerike in Azije.
Pri programu so sodelovali tudi študentje Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani ter študentje Reinwardt Academie iz Amsterdama.
V program sta bili vključeni dve ekskurziji, v Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij Vitanje in v
Ljubljano.
Udeleženci so se lahko udeležili bogatega kulturno-družabnega programa na petih različnih dogodkih.
Vsebina panelov in seznam referatov
Osrednja govornika:
- Leontine Meijer-van Mensch, GER, Profiling, mobilizing and reflecting on collections and collecting
- Jože Hudales, SLO, Slovenian Museum Collections – interpretations and reinterpretations
PANEL 1: »Cultural heritage and museums in time«, moderator: Jože Hudales
- Božidar Jezernik, SLO, Nationalising the past
- Marija Jauković, SRB, From a museum to an Artiact
- Virginia M. Curry, ZDA, Rethinking the museum experience
- Rajko Muršič, SLO, Critical Overview of Basic Concepts and Policies: Cultural Heritage in Historical and
Political Perspective
- Branko Šuštar, SLO, Educational Heritage with Dissonant Political Dimensions: Youth Organisations ofT
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otalitarian Regimes in some Museums in Europe
PANEL 2: »Collecting practices in urban phenomena«,moderator: Eva Fägerborg
- Minna Sarantola Weiss, FIN, The Introductionof Urban Ethnography in Helsinki
- Thomas Jarmann, ŠVI, Collected Swisness
- Nazia Ali, VBT, Collecting in a changing city
- Alenka Pirman, Protesting and Collecting
PANEL 3: »Collections and exhibitions« moderator: Elisabeth Tietmeyer
- Anna Nadolska-Styczyńska, POL, Hope dies last
- Mario Buletić, HRV, The role of traditional musical instruments and folkmusic in a wider socio-political
discourse in Istria
PANEL 4: »Reflecting and using collections to memorising war«,moderator: Leontine Meijer van-Mensch
- Alys Cundy, VBT, Death Machines that Attract
- In-KyungChang, KOR, Transforming the indignity in to the integrity of survival and preservance
- Karin Tetteris, ŠVE, Collecting a Soldier
- Nina Gorgus, NEM, The »sleeping« collection
- Mariana Francozo, NIZ, The Pre-Columbian Art collection
- Tone Kregar, SLO, Missing years
PANEL 5: » Reflection of socialism«,moderator: Andreja Rihter.
- Andreja Rihter, SLO, Cultural Heritage as part of Socialism
- Sandra Koštric, SLO, How Socialist museums survived post-socialist transition
- Aleksandra Momčilović, SRB, The Museum of Yugoslav history
- Vojislav Martionov, SRB, Distorted mirror of Serbian bourgeoisie
PANEL 6: » Reflections of socialism – Visual Arts«moderator: Zdenka Badovinac.
- Meta Kordiš, SLO, Collection Policy
- Asta Vrečko, SLO, Construction and Deconstruction of »East art«
- Rajka Bračun Sova, SLO, The Permanent Collection Display of Modern Art
PANEL 7: »Museum object: Difficult past of the Laško mine«
- Tajda Blazinšek, SLO
- Urška Nemec.SLO
- Rok Košir, SLO
- Mateja Slovenc, SLO
PANEL 8: »European Collections Mobility Project«
- Hillary Bauer, VBT, European Collections Mobility Project: Ideas for your Museum
- Freda Matassa, VBT, European Collections Mobility Project: Ideas for your Museum
- Študentje Reinwardt Academie, NIZ
PANEL 9: »Working groups«
- Arjen Kok, NIZ
- Åsa Stenström, ŠVE.
Ob konferenci smo izdali naslednje tiskovine:
- Promocijski letak konferenca COMCOL
- Promocijsko zloženko konferenca COMCOL
- Knjjižico povzetkov Annual conference COMCOL 2014 (Collecting and collections in times of war or
political and social change
Promocija:
Ob uradnem začetku konference, 4. 12. 2014 je potekala novinarska konferenca na samem prizorišču
konference. Dogodek je bil v medijih dobro pokrit (TV, radijske objave, dnevno časopisje, spletna omrežja,
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objave fotografij na MEDIASpeed)
Novi Tednik, št. 50, 11.12.2014

-

(Knežje

mesto

zavzeli

muzealci

z

vsega

Celjan 726, 10.12.2014, str. 11 (cel muzeološki svet v osrčju Štajerske)
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sveta)

-

RTV SLO, ARS 3. program prispevek dne 6.12.2014 Slovenščina v svetu – Kulturna Panorama, prispevek dolg
od 34:42 do 39:35. Več na http://4d.rtvslo.si/!arhiv/kulturna-panorama/174308047#create.
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Delo, brane Piano, 5.12.2014, Celjski tlačani in knezi: Žalostni dan kulture (Več na
http://www.delo.si/mnenja/kolumne/celjski-tlacani-in-knezi-zalostni-dan-kulture.html
Facebook omemba Pokrajinski muzej Maribor
»V Muzeju novejše zgodovine Celje se je zaključila mednarodna konferenca COMCOL, mednarodnega
muzejskega sveta za zbiranje. Stroka je izmenjala svoja stališča, spletle so se interesne vezi, lepo smo se družili.
Kolegi iz Celja so opravili veliko delo!«
Facebook objave Muzej novejše zgodovine Celje
https://www.facebook.com/muzejnovejsezgodovinecelje?fref=ts
Facebook objave COMCOL : ICOM https://www.facebook.com/comcol.icom?fref=ts
Kreiran je bil posebni profil na FB Comcol Celje
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100008193285980), 182 prijateljev, vsakodnevne objave
Objave na spletni strani Muzej novejše zgodovine Celje http://www.muzej-nz-ce.si/
Objave na spletni strani COMCOL http://network.icom.museum/comcol/
Spletna stran ICOM Slovenija – konferenca COMCOL http://www.icom-slovenia.si/konferenca/
-

Razširjeni program:
Zaradi velikega zanimanja za temo in konferenco v Celju, smo program razširili in dopolnili (in s pomočjo
dodatnih sredstev tudi izvedli). Dodaten program je obsegal:
- Podaljšanje konference za en dan: strokovno srečanje v Vitanju –KSEVT in izvedba mednarodne
delavnice / V Vitanju smo ob ogledu KSEVTa ta edinstven projekt predstavili mednarodni strokovni
publiki. V povezavi na pobude KSEVTa, da se v njegovem okviru oblikuje tudi stalna lokalna zbirka, smo
izvedli posebno delavnico na to temo. Strokovni predlogi in dileme so urejeni na posebni comcolovi
platformi, na kateri se oblikuje poseben model za vzpostavitev zbirke, oz. razstave. Program v Vitanju je
bil celostno zaokrožen in strokovno pripravljen, delo pa se je nadaljevalo tudi kabinetno, na področju
urejanja gradiva ter njegovega mednarodnega komuniciranja. Za ustrezno izvedbo dogodka so bile
nujne določene tehnične priprave.
- Bolj bogat program: Otvoritveni in zaključni kulturni program ter zaključna ekskurzija/ V obeh ključnih
kulturnih programih smo udeležencem predstavili svojevrstne in inovativne projekte, skozi katere se
zrcali slovenski prostor, narava in človek. Otvoritveni program je uvedel Andrej Zdravič s projekcijo
muzejskih filmov in meditativnega filma o Soči in gozdu. za izvedbo programa so bile potrebne večje
tehnične priprave (priprava materialov, ustrezna tehnična oprema za projekcijo). V zaključku smo
predstavili dva vrhunska glasbenika Gorana Bojčevskega in klarinetu in Staneta Špegla, ki glasbo
dekodira v tehničnem okviru. Multimedijski projekt je bil z navdušenjem sprejet. Tudi za izvedbo tega
programa je bila potrebna ustrezna oprema za kvalitetno ozvočenje glasbenikov. Postkonferenčna
ekskurzija v Ljubljano je sledila temi konference, udeleženci pa so obiskali tudi Ljubljanski grad, Hostel
celica (vodstvo Janko Rožič) in večer zaokrožili v muzejski kavarni Slovenskega etnografskega muzeja.
- Boljša dostopnost javnosti: dvojezične predstavitve/ v skladu z Zakonom o javni uporabi slovenskega
jezika smo vse prireditve ter uradne nagovore izvajali dvojezično. Ob tem smo simultano prevajali
uradne nagovore, tiskovno konferenco, prireditve pa dvojezično moderirali. Celoten dogodek je bil
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predstavljen na spletu, socialnih omrežjih, oblikovani so bili info panoji in usmerjevalne table za boljšo
orientiranost udeležencev. Izšla je tiskana knjižica s povzetki referatov, prejel jo je vsak od udeležencev.
3.

Evropska povezovanja med regijami in projekti – organizacija sestanka predsedstva ICOM SEE

Celje, 28. – 30. marec 2014
17 udeležencev iz 7 držav; dogovorili so se o naslednjih projektih:
- Register incidenata (prijava na program EU Ustvarjalna Evropa),
- Delavnica Preventivna konzervacija za muzeje JV Evrope (Banja Luka 12-14 november)
- RE-ORG hranjenje zbirk depojev (delavnica v Beogradu),
- zaključna, 3. regionalna konferenca ICOM SEE bo novembra 2015 potekala v Beogradu (izdaja
publikacije),
- konferenca regionalnih nacionalnih komitejev ICOM-a Kulturni turizam, Zlatibor, Srbija, 7. – 10.
september 2014, v organizaciji ICOM Srbija.
Delavnica Preventivna konzervacija za muzeje JV Evrope, Zaštita kulturnog nasleđa u vanrednim situacijama,
Banja Luka, 12-14. novembar 2014
Izobraževanje so organizirali v Muzeju sodobne umetnosti Republike Srbske v Banja Luki za muzejske delavce
bivše republike Jugoslavije oz. za države jugovzhodne Evrope. Predavale so sodelavke Centralnega inštituta za
konzervacijo v Beogradu (Vesna Živković, Marija Aćimović, Natalija Ćosić). Glede na radikalno spreminjanje
klimatskih pogojev in katastrofalne poplave maja letos v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Hrvaškem in v Sloveniji je
tematika izobraževanja še kako aktualna. Udeleženci so se seznanili s situacijo majskih (2014) poplav v Doboju,
Banja Luki itn., ko so poplave zalile več kulturnih ustanov. Potekala so predavanja o menedžmentu
katastrofalnih tveganj: o konceptu, ciklusu in terminologiji; o planiranju za izredne situacije; dokumentaciji za
izredne situacije; zmanjševanju katastrofalnih tveganj, reakciji v izrednih situacijah: reševanju zbirk in prvi
pomoči. Poleg predavanj so izvajali tudi simulacije.
Delavnice sta se udeležila predstavnika ICOM Slovenija, Ralf Čeplak Mencin in dr. Marjeta Mikuž.

4. Konferenca »Kulturni turizem«, ICOM Srbija
Zlatibor, Srbija, 7. – 9. september 2014
Cilj konference je bil, da s primeri dobrih praks, povezovanj lokalne skupnosti in kulturnih ustanov ter
programov pokaže na pomembnost vključevanja muzejev in kulturnih institucij na zemljevid turistične ponudbe,
pa tudi na prispevek muzejev k razvoju identitete na lokalni in nacionalni ravni. Predstavljeni so bili najboljši
načini prezentacije muzejev za širšo publiko, modernizacija ponudbe in prilagodljivost zahtevam sodobnih
obiskovalcev. Na konferenci se je predstavilo več kot 20 predavateljev iz regije, med drugim tudi strokovnjakinje
iz Slovenije. Konference so se na povabilo ICOM Srbije udeležile predstavnice ICOM Slovenija – Estera Cerar
(sodelovala v delavnica TIEM), Verena Vidrih Perko (aktivna udeležba- referat in moderiranje), Nina Zdravič Polič
(podpredsednica ICOM SEE) in Tanja Roženbergar (predsednica ICOM Slovenija). V neformalnem delu
konference so se izmenjale izkušnje, programi in načrti delovanj ICOM Srbija, ICOM Makedonija, ICOM Črna
gora, ICOM Makedonija in ICOM Hrvaška. Sprejeta je bila nota o vzajemnem sodelovanju.
5.

Konferenca ICOM ICME

Zagreb, 15-16. oktober 2014
ICOM Hrvaška in Etnografski muzej Zagreb sta bila organizatorja redne letne konference mednarodnega
komiteja za etnografske muzeje ICOM, na temo Muzeji in inovacije. Na povabilo organizatorja se je konference
udeležila predsednica, v skladu s podpisanim sporazumom med ICOM Hrvaška in ICOM Slovenija pa sta se
konference udeležila tudi člana ICME komiteja iz Slovenije, Ralf Čeplak Mencin in Bojana Rogelj Škafar. Na
konferenci so bile predstavljene različne dobre prakse in novitetni pristopi, ki izkazujejo prehajanja med
različnimi disciplinami, zbiranje predmetov sodobne družbe, soodvisnost zbirk z ideologijami, nove pristope pri
prezentiranju etnografske dediščine in situ …
6. Konferenca ICOM ICDAD
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Graz, Ljubljana, , 15-19. oktober 2014
Konferenca ICOM-ovega mednarodnega odbora ICDAD (The International Committee for Museums and
Collections of Decorative Arts and Design) je pod naslovom "Collectors and Collections: their role in decorative
arts and design museums" potekala od 15. do 19. oktobra 2014 v Grazu in Ljubljani. V Ljubljano je bila organizirana
postkonferenčna ekskurzija, ki jo je gostil ICOM Slovenija, udeležence pa je v imenu društva pozdravil dr. Branko
Šuštar, član IO ICOM Slovenija.

naslov konference

udeleženec

naslov referata

Letna konferenca
Evropske muzejske
akademije
Letna konferenca
ICOM ICOFOM

kraj in termin poteka
konference
Glasgow, Velika
Britanija, 25. in 26. 4.
2014
Pariz, Francija, 5. – 9. 6.
2014

Mirjana Koren,
Valentina Bevc Varl

Tehnična dediščina in njeno
komuniciranje v prostoru

Branko Šuštar

Letna konferenca
CIMUSET

Pariz, Francija, 6. – 12.
7. 2014

Irena Marušič, Estera
Cerar

Konferenca »Muzeji in
kulturni turizem«
Konferenca ICOM CC

Zlatibor, Srbija, 7. - 9.
9. 2014
Melbourne, Avstralija,
15.-19. 9. 2014

Verena Vidrih Perko

Letna konferenca
ICOM GLASS

Crajova, Romunija, 5. –
11. 10. 2014

Jože Rataj, Mateja Kos

Letna konferenca
ICOM ICR

Taipei, Tajska, 20. – 29.
9. 2014

Metka Fujs

How can museums of education
creating links? New and traditional
orientation of school/pedagogical
museums in Europe
Dnevi telekomunikacij in
informacijske družbe v Muzeju
pošte in telekomunikacij
Arheologija i turizam, ljubavnici ili
neprijatelji?
Zmanjševanje tveganj za dediščino
– Ocena tveganj za muzejske
depoje:
Predstavitev slovenskega
fotografa Janeza Avguština
Puharja (1814-64) in njegovega
fotografskega postopka
Slike na steklo kot del ljudske
umetnosti;
Slovensko sodobno steklo in
tradicija
Etika in subjekti v stiku z muzejem

Jana Šubic Prislan,
Irena Eiselt

Članstvo v mednarodnih organizacijah in njihovih telesih
mednarodna
organizacija
ICOM COMCOL
ICOM CIMUSET
ICOM CIMAM
ICOM ICR
ICOM ICTOP
ICOM Europe
ICOM SEE

strokovno področje

član

funkcija v organizaciji

Muzejske zbirke in
zbiralne strategije
Zbirke znanosti in
tehnološke zbirke
Zbirke moderne
umetnosti
Regionalni muzeji
Usposabljanja in
izobraževanje
Evropska regionalna
aliansa
Regionalna aliansa za
JV Evropo

Tanja Roženbergar

Zakladnica

Irena Marušič

Članica odbora

Zdenka Badovinac

Častna članica

Metka Fujs
Andreja Rihter

Članica odbora
Podpredsednica

Nina Zdravič Polič

Članica odbora

Nina Zdravič Polič

Podpredsednica, članica
odbora
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ICOM SEE

3.

Regionalna aliansa za
JV Evropo

Estera Cerar

Članica odbora

Sklop Promocijske dejavnosti

I Mednarodni muzejski dan
TISKOVNA KONFERENCA ob 18. maju, Mednarodnem dnevu muzejev
Mednarodni muzejski svet Slovenski odbor ICOM je ob Mednarodnem dnevu muzejev, 18. maju, pripravil
NOVINARSKO KONFERENCO. TEMA konference je bila Muzejske zbirke povezujejo. Konferenca je bila v
Slovenskem etnografskem muzeju v četrtek, 15. maja 2014, ob 11. uri.
18. maj, MEDNARODNI DAN MUZEJEV – MUZEJSKE ZBIRKE POVEZUJEJO
Nosilna tema letošnjega Mednarodnega muzejskega dne 2014 je Muzejske zbirke povezujejo.
Letošnja tema Muzejske zbirke povezujejo izpostavlja povezovalno dejavnost in vrednost muzeja in dela v
njem. Z različnimi pristopi za fizično in virtualno dostopnost muzejskih zbirk, se muzeji povezujejo z
različnimi skupinami uporabnikov in postajajo platforma medkulturnih izmenjav. Povezujejo obiskovalce,
generacije, skupnosti in kulture. Povezujejo preteklost s sedanjostjo in prihodnostjo in omogočajo sedanjim
in prihodnjim generacijam, da boljše doumejo in razumevajo svoje začetke in zgodovino.
Muzeji so žive institucije, ki nenehno dopolnjujejo svoja klasična poslanstva, se povezujejo tudi med seboj
in na ta način izmenjujejo in povezujejo kulturne dobrine in znanja o kulturah sveta.
Vsako leto se temu prazniku pridružuje več muzejev, v lanskem letu je svojo praznično ponudbo pripravilo
35.000 muzejskih institucij iz 143 držav. Med njimi tudi Slovenija s svojo mrežo raznolikih muzejev.
Letošnjemu MMD-ju se je pridružilo preko 40 slovenskih muzejev in galerij, z brezplačnim vstopom in
bogatim programom (otvoritve razstav, ustvarjalnice za odrasle, otroke in družine, javna vodstva, vodstva s
kolesarjenjem, vožnje z muzejsko železnico, predavanja in predstavitve zbornikov, publikacij ter knjig,
popusti v muzejskih trgovinah, bolšji sejmi, premierna prikazovanja dokumentarnih filmov, koncerti,
fotoseanse, projekt »Odprti depoji«, ...). Skupaj je preko 350 različnih dogodkov in programov obiskalo
okrog 9000 obiskovalcev.

NAGRADA ICOM SLOVENIJA – objava razpisa
Društvo ICOM, Slovenski odbor je 18. maja v dnevnem časopisju, na spletni strani ICOM Slovenija in preko
elektronskih obvestil svojim članom objavil razpis za Nagradi ICOM Slovenija za leto 2014 »Za mednarodno
mreženje slovenske muzejske misli in dela«.

I.

Promocijska brošura ICOM News 2014

Tudi tokrat smo izdali redno letno številko informativnega biltena ICOM News Slovenia, ki vsebuje krajše
predstavitve osrednjih aktivnosti tekočega programa slovenskega odbora, promocijo izvedenih projektov,
novice in najaktualnejše letne dosežke ali pridobitve slovenskih muzejev. Brošura predstavlja koristno
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promocijsko sredstvo na srečanjih v tujini. Brošura je izšla v marcu 2014.
V okviru promocijskih dejavnosti smo tudi pripravili:
Promocijski letak Nagrada ICOM Slovenija 2014
Promocijski letak konferenca COMCOL
Promocijsko zloženko konferenca COMCOL
Knjjižico povzetkov Annual conference COMCOL 2014 (Collecting and collections in times of war or political
and social change)

II. Spletne strani (slovensko, angleško) ter komuniciranje z javnostmi in promocija
Spletno stran ICOM Slovenija smo prenovili koncem leta 2012, aktivno pa je začela delovati v začetku leta
2013. Novo spletno stran ICOM Slovenija redno vzdržujemo in dopolnjujemo, tako da je zagotovljena stalna
dostopnost in aktualnost, zaradi angleške različice tudi v mednarodnem merilu.

III. Nagrada ICOM Slovenija
Društvo ICOM, Slovenski odbor je 18. maja v dnevnem časopisju, na spletni strani ICOM Slovenija in preko
elektronskih obvestil svojim članom objavil razpis za Nagradi ICOM Slovenija za leto 2014 »Za mednarodno
mreženje slovenske muzejske misli in dela«.
Nagrada ICOM Slovenija se podeljuje z namenom vzpodbujanja, popularizacije in promoviranja
mednarodnega mreženja slovenske muzejske misli in dela. Letno se podelita dve nagradi, in sicer Nagrada
za delo na mednarodnem področju in Nagrada za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme. ICOM
Slovenija nagrajencem pomaga pri mednarodni promociji in popularizaciji nagrajenega projekta in udeležbi
avtorjev na različnih festivalih in konferencah.
Na razpis so prispele 3 prijave.
Za Nagrado za mednarodno prepoznavne projekte kandidirata Služba za premično dediščino in muzeje
Narodnega muzeja Slovenije s konferenco Upravljanje muzejev v času finančne krize: Iskanje trajnostnih
rešitev za prihodnost muzejev ter Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož v sodelovanju z Gorenjskim muzejem Kranj
in Koroškim pokrajinskim muzejem z razstavo Sledovi delovanja svetih bratov Cirila in Metoda na tleh
Slovenije, za Nagrado za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme pa kandidira Muzej narodne
osvoboditve Maribor s projektom Skozi vrata v preteklost.
izvršni odbor je na sestanku 24. 9. 2014 izbral nagrajenca.
Nagrada za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme se v letu 2014 ni podelila, dobitnik Nagrade za
delo na mednarodnem področju v letu 2014 pa je Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož v sodelovanju z
Gorenjskim muzejem Kranj in Koroškim pokrajinskim muzejem za razstavo Sledovi delovanja svetih bratov
Cirila in Metoda na tleh Slovenije, ki so jo v sodelovanju več muzejskih ustanov in Veleposlaništva Republike
Slovaške pripravile ddr. Verena Vidrih Perko, Marija Ogrin, Mojca Vomer Gojkovič in Saša Djura Jelenko.
Podelitev nagrad je potekala 14. novembra 2014 na Ptuju ob slavnostnem odprtju renovljenega tretjega
mitreja.
Ob podelitvi smo pripravili tudi promocijski letak Nagrada ICOM Slovenija 2014.
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Druge množične promocijske prireditve
Poletna muzejska noč
Večina slovenskih muzejev in galerij je bila na Poletno muzejsko noč 21. junija 2014 odprta do polnoči. Na ta
dan se za obiskovalce pripravijo posebni programi, prost vstop za oglede razstav in strokovna ali javna
vodstva, odvijajo se različni koncerti, otvoritve, delavnice in druge prireditve.

3 a. Stanovske nagrade in priznanja
Stanovska nagrada:
LETO
2014

Prejemniki nagrad
•

Oblika nagrade (denarna
nagrada,umetniško delo, cvetje,
plaketa…) cvetje, plaketa

•

Višina izplačila (bruto) za nagrado:

Ime in priimek
•

Nagrade za delo na mednarodnem
področju v letu 2014: Pokrajinski muzej
Ptuj – Ormož v sodelovanju z Gorenjskim
muzejem Kranj in Koroškim pokrajinskim
muzejem za razstavo Sledovi delovanja
svetih bratov Cirila in Metoda na tleh
Slovenije, ki so jo v sodelovanju več
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____/_____ EUR

Prejemniki priznanj
•

Oblika priznanja (denarna
nagrada,umetniško delo, cvetje,
plaketa…)__________________

•

Višina izplačila (bruto) za priznanje:
________ EUR

muzejskih ustanov in Veleposlaništva
Republike Slovaške pripravile ddr.
Verena Vidrih Perko, Marija Ogrin,
Mojca Vomer Gojkovič in Saša Djura
Jelenko
•

•

Skupni znesek stroškov izvedene enote podelitve stanovskih nagrad: 951,27 EUR

3

b. Promocija dejavnosti društva

Navodilo: označite realizirane načine promocije dejavnosti društva
spletna stran izvajalca
socialna omrežja
obveščanje po elektronski pošti
brezplačni PR članki in prispevki v medijih
plačljivo oglaševanje v medijih
vabilo
plakat
transparent
zloženka z informacijami o društveni dejavnosti
drug promocijski material (navedite)_promocijski letaki, knjižica povzetkov
Realizacija promocijske dejavnosti društva z oceno doseženih ciljev:
Promocijske aktivnosti ICOm Slovenija so večinoma popularizacijske, saj z različnimi vsebinami in pristopi v
prvi vrsti obveščamo in ozaveščamo publiko in javnosti o pomenu, smislu in ciljih delovanja ICOM. Cilji so bili
doseženi – preboj v medijskem prostoru, kvalitetno obveščanje članov ter obveščanje javnosti o večjih
dogodkih in prireditvah (MMd, Poletna muzejska noč, nagrade, mednarodna konferenca).

4. Izdajanje strokovnih publikacij s področja kulturne dediščine
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LETO

naslov publikacije

naklada

Število
naročnikov

stroški

izhaja
leta

2014

1.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne
kazalce v letnem programu dela po posameznih sklopih dejavnosti na prijavnem področju;

Leto 2014 ocenjujem kot izjemno, delovno in dinamično leto. Program je izpeljan v celoti in sledi
aktualnim zahtevam. V sklopu strokovno delo je bilo izpeljanih več strokovno pomembnih dogodkov,
med katerimi izpostavljam volitve društva ter sestanek slovenskega podjetja Semantika in Icom
Slovenija na sekretariatu v Parizu s pobudo za razširitev portala Museums.eu v okviru organizacije
Icom. Pomembno je bilo tudi sodelovanje na kolokviju Marketing v muzejih in delo na prevodu
novega Kodeksa za prirodoslovne muzeje. Mednarodno področje je bilo najobsežnejše: Izjemen
dogodek je organizacija mednarodne konference v Sloveniji, s čimer se je slovenska muzejska misel
jasneje izrisala v globalnem zemljevidu. uspešni smo bili tudi na področju regijskega povezovanja –
organizacija predsedstva ICOMSEE in srečanje v Celju. med promocijskimi dejavnostmi izpostavljam
podelitev nagrade Icom Slovenija, ki je bila v letu 2014 izpeljana drugo leto.
2.

Pojasnila za sklope, kjer zastavljene enote ali cilji niso bili realizirani oz. doseženi in zakaj niso
bili doseženi.
Vsi cilji so bili doseženi.
3.

Dodatna pojasnila.

Program 2014 je zaznamovala organizacija mednarodne konference COMCOL, ki je bila izvedena
v Celju in Ljubljani. Že sama kandidatura, organizacija ter uspešna izpeljava- tako na
organizacijskem kot strokovnem nivoju je bila za slovenski Icom velik izziv in veseli nas, da smo
ga uspešno izpeljali. Zato se še posebej zahvaljujemo ministrstvu za kulturo.

Datum: 28.1.2015

Podpis predsednika društva:
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