
Zpráva z pracovní cesty na výroční konferenci Mezinárodního výboru pro bezpečnost muzeí 
ICOM 
Datum konání 7.10. – 13.10.2011 
Místo konání: Tbilisi, Gruzie, Gruzínské národní muzeum 
Účastník: Pavel Jirásek 

Ve dnech 1.-7.10.2011 jsem se zúčastnil výroční konference Mezinárodním výboru pro bezpečnost 
muzeí ICMS ICOM. Moji účast podpořil Český výbor ICOM. Členem ICMS jsem od roku 1992, v 
řídícím výboru ICMS jsem působil v letech 1995 – 2001 a od roku 2001 do roku 2007 jsem 
vykonával funkci předsedy výboru. Po ukončení dvou funkčních období včele ICMS se dále aktivně 
účastním práce výboru a to zejména v mezinárodních projektech (Multilingvální slovník výrazů z 
oblasti muzejnictví a bezpečnosti – publikován od roku 2006 na internetu, průběžně aktualizován; 
Publikace ICMS o řešení mimořádných událostí a krizových situací – publikována od r. 2010 na 
internetu, postupně aktualizována). 
Odborná část konference 
Hlavním téma konference bylo „Threats for Treasury and its Evacuationin Case of Disasters or 
threats“. Abstrakty jednotlivých přednášek nebyly tentokrát poskytnuty, ale měly by být zveřejněny 
na www stránce ICMS: http://network.icom.museum/icms/ . Ke zprávě přikládám i svoji prezentaci. 
Přednášky byly tématicky rozděleny do tří hlavních sekcí: 
a) Běžné a soustavné hrozby; 

b) Evakuace sbírek; 

c) Bezpečnostní problémy muzeí v přírodě a nemovitých památek. 

Jako obvykle bylo součástí konference „security survey“, tedy vyhodnocení bezpečnostní situace 
vybraného muzea, v tomto případě Národního muzea v přírodě v Tbilisi. Úroveň zabezpečení 
tohoto muzea proti požáru a krádežím byla minimální, přesto v jeho třicetileté historii žádná taková 
událost zaznamenána nebyla. Ostatní navštívené instituce (Národní muzeum, Národní galerie i 
rekonstruovaný komplex historických budov v Akhal Tsikhe byly velmi moderně pojaté. Stálé 
expozice v nich byly nové, velmi dobré, srovnatelné s nejlepšími expozicemi nejvýznamnějších 
evropských muzejních institucí. 

Odborné exkurze 
Účastníci konference měli možnost navštívit muzejní instituce v Tbilisi. Organizovaná exkurze pak 
proběhla 12.11.2012 do zmíněného historického komplexu v Akhal Tsikhe. 

Činnost ICMS 
 The Vocabulary of Museum Security Terms (ve 13 jazycích), který je přístupný z  
http://elib.zib.de/museum/voc/ nebo www stránce ICMS – v současné době stále funguje, zatím 
není plánován jeho update. 

 Publikace o bezpečnosti kulturních institucí – checklist s řešením mimořádných událostí – překlad  
do španělštiny je již zpracován a dostupný na www stránce ICMS. 

 Příští konference proběhne v rámci Generální konference ICOM v brazilském Riu v srpnu 2013. 

 ICMS odsouhlasil organizaci dvou odborných seminářů v Číně a v Keni. 

Děkuji Českému výboru ICOM za podporu účasti a mé účasti na aktivitách ICMS. 
Pavel Jirásek, 10.11.2012 


