Plán činnosti Českého výboru ICOM v r. 2003
1.
Rozvíjet organizační strukturu ICOM v České republice a napomáhat rozšiřování účasti
členů v práci mezinárodních odborných komisí.
2.
Spolupracovat s orgány UNESCO v České republice, MK ČR, Asociací muzeí a galerií ČR,
Radou galerií ČR, Českým komitétem ICOMOS, při úkolech ochrany a rozvíjení kulturního
dědictví.
3.
Podílet se na činnosti Českého komitétu Modrý štít, na tvorbě jeho programu a vytvářet
podmínky pro jeho činnost. Pokračovat v práci na manuálu „Prevence a odstraňování škod
způsobených haváriemi nebo živelnými pohromami“.
4.
Udržovat stálé pracovní kontakty a pravidelnou výměnu informací se sekretariátem ICOM v
Paříži, s mezinárodními odbornými komisemi a asociovanými organizacemi, účastnit se výročního
zasedání Poradního sboru.
5.
V případě zájmu ze strany členů ČV ICOM uspořádat ve spolupráci s polským výborem
ICOM studijní cestu do polských muzeí.
6.
V rámci finančních možností podporovat členy a členské instituce při pořádání případných
dalších odborných akcí, mezinárodních konferencí a realizaci dalších kulturních projektů a
spolupodílet se na jejich organizaci.
7.
Spolupracovat s komitéty CEICOM, informovat se o pořádaných akcích, vyměňovat si
vydávané tiskoviny, udržovat kontakty a vzájemně si vyměňovat informace o vývoji v členských
zemích. Účastnit se výročního zasedání CEICOM.
8.
Pokračovat v užší spolupráci se Slovenským komitétem ICOM, informovat se vzájemně o
akcích a zvát se na ně recipročně, zúčastnit se plenárního zasedání SK ICOM a výročního
pracovního setkání obou výborů.
9.
Dle zájmu členů a možností iniciovat spolupráci i s národními výbory v třetích zemích,
organizovat výměnné pobyty a stáže, výměnu informací a literatury.
10. Zprostředkovat přístup členů Českého výboru elektronickými médii k informacím ICOM na
Internetu, předávat zprávy a údaje o zdrojích z okruhu Českého výboru do sítě ICOM a
koordinovat a aktualizovat prezentaci na Internetu. Tam, kde členové nebo členské instituce
nemají e-mailovou adresu, zasílat po dohodě s nimi aktuální zprávy klasickou cestou.
11. Vyhlásit Mezinárodní den muzeí s tématem “Muzea a jejich přátelé“ v termínu
18. 5. 2003 a doporučit volný vstup do muzeí a galerií. Podniknout vhodné kroky pro zvýšení
publicity.
12. Podporovat účast českých muzeí a galerií v soutěži o cenu Evropského muzea roku (EMYA)
a zúčastnit se výroční konference Evropského muzejního fóra (EMF).
13. Podporovat aktivity zpřístupňující muzea tělesně a smyslově postiženým. Pokračovat ve
spolupráci se sdruženími na pomoc tělesně a smyslově postiženým. Pokračovat v práci na vydání
příručky „Muzea pro všechny“.
14. Všestranně podporovat činnost členů v odborných komisích ICOM. V rámci finančních
možností podporovat účast na mezinárodních odborných konferencích a zasedáních pořádaných
Mezinárodní radou muzeí, na dalších akcích zaměřených na ochranu kulturního dědictví a jeho
legislativního zajištění a mezinárodních setkáních nebo vědeckých projektech podle přihlášek
referátů členů.

15. Podle aktuální potřeby a situace uspořádat kurz managementu pro vedoucí pracovníky muzeí
a galerií a případně i pro pracovníky příslušných referátů orgánů státní správy a samosprávy.
16. V souladu se stanovami svolat plenární zasedání ČV ICOM v lednu 2004.

Brno, 6. února 2003
Valné shromáždění Českého výboru ICOM

