
Vážení přátelé, členové a příznivci Českého výboru ICOM, 

dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na plenární zasedání Českého výboru ICOM, které 
se bude konat ve středu 26. února 2020 od 10:00 v Historické budově Národního muzea..

Vedle zprávy o činnosti, hospodaření a plánu na rok 2020 budou naším tématem výzvy muzeí ve 
21. století. Hlavní přednášky k tomuto bodu budou mít Jette Sandahl a Michal Stehlík.

Program jednání: 

10:00-10:30 Registrace
10:30–11:00 Zahájení, přivítání hostů

11.00-13.00
Jette Sandahl: Pozice muzeí ve 21. století
Michal Stehlík: Muzea uprostřed tekutého světa
Informace o přípravě generální konference ICOM v Praze 2022 

13:00-13:30 Přestávka

13:30-14.30 
Zpráva o činnosti ČV ICOM za rok 2019, Zpráva o hospodaření ČV ICOM za rok 2019, 
Zpráva revizorů účtu za rok 2019, Návrh plánu činnosti na rok 2020 a Návrh rozpočtu na 
rok 2020.
14:30-14:45 Diskuze a různé
14:45-15:00 Usnesení plenárního shromáždění ČV ICOM
15:00 Ukončení zasedání

Po ukončení je možná prohlídka Národního muzea (výstavy tajný život sbírek, Labyrint 
informací a ráj tisku, Sametová revoluce, Rytíři nebes, Osa 100 ad.)

25. 2. 2020 od 18.00 – zveme na neformální setkání v hostinci Na Slamníku, Wolkerova 12, 
Praha 6 (zájemci hlaste se na icom@mzm.cz, máme zamluvenou část restaurace, setkání 
s výjimkou přípitku na vlastní náklady účastníků).

Praktické poznámky: Při registraci je možné vyzvednout roční členské známky ICOM. Náklady na
cestovné si účastníci hradí z vlastních prostředků. Delegát organizace, která je institucionálním 
členem ČV ICOM, předloží při prezentaci písemné pověření k zastupování instituce na 
shromáždění. Věříme, že se budete moci zúčastnit. Plnou moc najdete v přílohách a na 
stránkách ČV ICOM http://network.icom.museum/icom-czech/icom/formulare-ke-stazeni/.

Těšíme se na setkání s Vámi

Předsednictvo ČV ICOM

http://network.icom.museum/icom-czech/icom/formulare-ke-stazeni/
mailto:icom@mzm.cz


Podrobnosti k programu:

Jette Sandahl: Pozice muzeí ve 21. století
Jette Sandahl pracovala na pozicích ředitelky programového oddělení s péčí o výstavy a 
doprovodné akce Národního muzea Dánska, ředitelky oddělení pro práci s veřejností v Te Papa 
Tongarewa Museum na Novém Zélandu. Byla zakládající ředitelkou Muzea světových kultur ve 
Švédsku a Muzea žen v Dánsku. Naposledy působila ve funkci ředitelky Muzea města Kodaně. 
Zastávala mnoho pozic v muzejním oboru s mezinárodním přesahem. V současnosti předsedá 
pracovní skupině ICOM, jejímž úkolem je připravit definici muzea odpovídající jeho potřebám a 
postavení ve 21. století.

Pozice muzeí ve 21. století
Muzea v současnosti procházejí mnoha změnami, na které musí reagovat, přehodnocovat své 
postoje a přístupy, aby obstála před složitými výzvami 21. století. V posledních několika 
desetiletích došlo k opakovanému úsilí o revizi definice muzeí tak, aby lépe odrážela potřeby 
muzeí, nové závazky, podporovala příležitosti a pomáhala s odpovědnostmi. Změna definice 
muzea vyžaduje pochopení jeho historických a epistemologických kořenů a hodnot a 
prozkoumání současných společenských změn a globálních problémů.

Michal Stehlík: Muzea uprostřed tekutého světa
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek generálního ředitele Národního muzea pro centrální 
sbírkotvornou a výstavní činnost. Historik-slovakista, v letech 2006-2014 byl děkanem Filozofické 
fakulty UK, v letech 2014-2015 byl předsedou Rady Českého rozhlasu. Věnuje se především 
dějinám 20. století, autor mnoha publikací a výstavních projektů.

Muzea uprostřed tekutého světa
Přednáška se zaměří na postavení a roli muzeí ve 21. století. Analyzuje proměnu situace, 
především s ohledem na novou kvalitu informační společnosti, pracuje s pojmem „tekutý svět“ ve 
významu sociologa Zygmunda Baumanna. Zamýšlí se nad novými výzvami pro muzea, a to jak z 
hlediska sbírkotvorné činnosti, tak z hlediska společenské role a hodnot a srovnává muzea též se
vzdělávacími institucemi. Upozorňuje na situaci – ztrátu monopolu na informace z hlediska 
doposud uznávaných společenských autorit.

Informace o přípravě generální konference ICOM v Praze 2022 
Účastníkům plenárního zasedání bude představen komplex aktivit souvisejících s přípravou 
generální konference ICOM Praha 2022. Místa konání, navržení řečníci, výčet aktivit, které budou
probíhat v letech 2020 a 2021. Informace o zřízení sekretariátu. S ohledem na přípravu generální
konference také bude nezbytné provést úpravu stanov ČV ICOM. Dokumenty týkající se přípravy 
Generální konference ICOM Praha 2022, které budou projednávané, najdete na 
www.czech.icom.museum.


