
Zasedání Českého výboru ICOM a setkání s předsednictvem Asociace muzeí a galerií 
České republiky na Malé Skále

Ve dnech 23.  – 24.  července 2012 proběhlo  zasedání  Českého výboru ICOM a setkání 
s předsednictvem Asociace muzeí a galerií České republiky na Malé Skále. Hlavními tématy 
zasedání ČV ICOM bylo vyjasnění pravidel přijímání nových členů do ICOM, příprava nových 
webových  stránek  ČV  ICOM  a  informace  o  průběhu  příprav  odborné  exkurze  do 
Sedmihradska.

1. přijímání nových členů do ČV ICOM
Na základě krátkých zkušeností s přijímáním nových individuálních členů do ICOM dospěl 
ČV ICOM k nutnosti jasně vymezit pravidla. 
Obecná definice je dostupná na http://www.cz-icom.cz/o_icom.html: 
Členem  ICOM  se  může  stát  každý  odborný  pracovník  muzea,  který  sdílí  program 
organizace,  je  ochoten  se  podřídit  jejímu  statutu  a  etických  zásadám a  platí  pravidelně  
stanovené roční příspěvky. Kromě příslušnosti k národnímu výboru má každý člen právo a  
možnost účastnit se jako člen s volebním právem práce jedné mezinárodní odborné komise,  
kterou si zvolí podle své specializace a zájmu. V další odborné komisi může pracovat, avšak  
nemá právo volit ani být volen. Na základě této definice by bylo nutné přistoupit k mnohem 
přísnějšímu výběru členů, což by však vedlo k omezení možností přijímání členů, kteří se 
aktivně podílí  na muzejních akcích a nejsou přímo odborní  pracovníci  muzea.  V souladu 
s pravidly ICOM byla tedy stanovena tato pravidla o nových členech ČV ICOM:

- odborní  pracovníci  muzea – v rámci přihlášky vyplňují  jméno instituce, jejíž jsou 
zaměstnanci, čímž naplňují základní podmínku členství v ICOM

- odborní spolupracovníci muzea – členství v ICOM nemusí být nutně svázáno se 
zaměstnaneckým poměrem v muzeu. Členem ICOM se může stát také osoba, která 
byla  v zaměstnaneckém  poměru  s muzeem  nebo  galerií  (emeritní  pracovníci, 
penzionovaní pracovníci) nebo osoba, která velmi intenzivně spolupracuje s muzei a 
galeriemi a to formou pořádání výstav, přípravy publikací a katalogů o muzejních a 
galerijních  sbírkách  (např.  kurátor  na  volné  noze,  dlouhodobě  angažovaní 
dobrovolníci  apod.).  Tito  žadatelé  o  členství  v ICOM  musí  doložit  k přihlášce  i 
potvrzení od muzejní či galerijní instituce o spolupráci.

- v případě dlouhodobé aktivity v ČV ICOM a mimořádných zásluh je výbor oprávněn 
udělit  příslušným osobám  čestné členství, které následně schvaluje vedení ICOM 
v Paříži.

- v případě kdy  odborný  zaměstnanec  nebo spolupracovník  ukončí  svou spolupráci 
s muzei a galeriemi je povinen také ukončit své členství v ICOM.

- studenti vysokých a vyšších odborných škol, jejichž vzdělání přímo směřuje k práci a 
spolupráci s muzei a galeriemi – obory muzeologie a restaurování

- studenti vysokých a vyšších odborných škol, jejichž vzdělání může směřovat také 
k práci  a  spolupráci  s muzei  a galeriemi  – např.  dějiny  umění,  historie,  etnologie, 
biologie, chemie a další vědy. Tito studenti se mohou stát členy ICOM v případě, že 
doloží  potvrzení  o aktivní  a dlouhodobé spolupráci  s muzei a galeriemi a to nikoli 
pouze doložení o vykonání povinné školní praxe, ale doklad o dlouhodobé spolupráci 
dobrovolnické či brigádnické.

- studenti  při  úhradě poplatku členství ICOM budou nadále pokaždé s potvrzením o 
zaplacení dodávat ČV ICOM potvrzení o studiu.

-

2. příprava nových webových stránek ČV ICOM

ČV  ICOM  se  usnesl  na  změně  webových  stránek  ČV  ICOM.  Usiluje  o  vytvoření 
přehlednějších  a vizuálně zajímavějších webových stránek,  které v jasné struktuře budou 

http://www.cz-icom.cz/o_icom.html


informovat  své členy o dění v ICOMu. Pro přípravu nových stránek využije  nově zjištěné 
možnosti získat je zdarma na ústředí ICOM v Paříži.

3. příprava odborné exkurze do Rumunska

ČV  ICOM  připravuje  odbornou  exkurzi  do  Sedmihradska  ve  dnech  24.-29.  září  2012. 
Organizátoři se setkali s nebývalým zájmem o tuto akci a proto všem přihlášeným děkujeme. 
V případě této exkurze přichází ČV ICOM s novinkou – ve vybraných muzeích a galeriích 
v Sedmihradsku,  které  patří  mezi  nejvýznamnější  tamní  organizace dojednává  vstupy do 
„zákulisí“. Domluveny jsou návštěvy interních provozů v těchto institucích:

- Národní  muzeum v Kluži  –  stálá  expozice  v doprovodu  kurátora  muzea,  návštěva 
depozitářů

- Muzeum  Brukenthal  –  stálá  expozice  v doprovodu  kurátora  muzea,  návštěva 
restaurátorských dílen

- Skanzen  ASTRA  v Sibini  –  prohlídka  skanzenu  v doprovodu  kurátora  muzea, 
návštěva restaurátorských dílen

- Černý kostel – prohlídka expozice s kurátorkou muzea

4. různé

Zástupcům ICOM i AMG byla představena publikace André Desvalées, Francois Mairesse a 
kolektiv, Základní muzeologické pojmy, Brno 2011, na jehož překladu, doplnění a vydání se 
podílel ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně ČV ICOM.

Závěry z jednání s AMG budou k dispozici v zápisu na stránkách AMG.

Zapsala:
Martina Lehmannová


