
Plán činnosti Českého výboru ICOM v r. 2013   

 

1. Rozvíjet organizační strukturu ICOM v České republice a napomáhat rozšiřování účasti 
členů v práci mezinárodních odborných komisí. 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. 

2. Schválení aktualizovaných stanov ČV ICOM valnou hromadou ČV ICOM. 

3. 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. Spolupráce s SK ICOM. 

4. Naplnění, spuštění a průběžné aktualizování nových webových stránek ČV ICOM 
www.czech.icom.museum.  

5. Zúčastnit se zasedání Advisory Committee v srpnu 2013 v Rio de Janeiru. 

6. 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. 

7. Podílet se na činnosti Českého komitétu Modrý štít, na tvorbě jeho programu a vytvářet 
podmínky pro jeho činnost.  

8. V rámci finančních možností podpořit účast aktivních členů mezinárodních odborných 
komisí ICOM.  

9. V rámci finančních možností podporovat členy a členské instituce při pořádání odborných 
akcí, mezinárodních konferencí a realizaci dalších kulturních projektů s mezinarodním 
aspektem a spolupodílet se na jejich organizaci.  

10. Spolupracovat s SK ICOM a spolupracovat v rámci iniciativy ICOM Europe a asociace 
evropských muzejních sdružení NEMO a informovat se o pořádaných akcích. V rámci 
finančních možností si vyměňovat vydávané tiskoviny, udržovat kontakty a vzájemně si 
vyměňovat informace o vývoji v členských zemích, účastnit se výročních zasedání. 

11. Vyhlásit Mezinárodní den muzeí (18. 5.) s tématem „Muzea (paměť + kreativita) = 
společenský pokrok“ a doporučit volný vstup do muzeí a galerií. Podniknout vhodné kroky 
pro zvýšení publicity.  

12. Podpořit národní soutěž Gloria musaealis vyhlášenou MK ČR a AMG udělením ceny ČV 
ICOM. Zástupce ČV ICOM je členem hodnotící komise. 

13. Spolupracovat s AMG na uspořádání konference Muzeum a změna v roce 2013. 

14. Ve spolupráci s AMG a Technickým muzeem v Brně organizačně a finančně podpořit 
konání mezinárodní konference konzervátorů a restaurátorů  10.-12.9.2013 v Hodoníně. 

15. Dle finančních možností podpořit ve spolupráci s AMG uspořádání Česko-sasko-
bavorsko-hornorakouského setkání. 

16. Podpora vydání sborníku přednášek z konference Poklady v pohybu uspořádané 
Českým komitétem Modrého štítu v roce 2012. Sborník bude vytvořen v elektronické 
podobě. 

17. Připravit podklady pro odbornou exkurzi pracovníků českých muzeí na podzim roku 2014 
ve spolupráci ICOMu země, která bude navštívena. 
- Rakouské Podunají  
- Slovinsko 



- Severní Německo (Hamburg, Hannover) 
- Izrael 

18. Podporovat účast českých muzeí a galerií v soutěži o cenu Evropského muzea roku 
(EMYA) a zúčastnit se výroční konference Evropského muzejního fóra (EMF); Europa Nostra 
a Cenu evropské muzejní akademie.  

19. Podporovat aktivity zpřístupňující muzea tělesně a smyslově postiženým. Pokračovat ve 
spolupráci se sdruženími na pomoc tělesně a smyslově postiženým.  

20. V souladu se stanovami svolat plenární zasedání ČV ICOM počátkem roku 2014. 

 

 

 

Pardubice 26. 2. 2013 

Plenární zasedání Českého výboru ICOM 

 


