
Vážené kolegyně a vážení kolegové, členové Českého výboru ICOM,

dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na plenární zasedání Českého výboru ICOM, které 
se bude konat v ÚTERÝ 9. ÚNORA 2016 od 10:30 v sále Boženy Němcové v prostorách naší 
členské organizace Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově.

Zasedání bude výjimečné, pozvání na něj přijala generální ředitelka ICOM Anne-Catherine 
Robert-Hauglustaine Spolu s ní si připomeneme 70. výročí od založení ICOMu, jak zajisté víte,
Československo patřilo mezi 14 zakládajících členů. Budeme se také bavit o současnosti a 
budoucnosti muzejnictví a ICOMu. Po přednášce generální ředitelky bude následovat 
diskuse, budeme se těšit na veškeré vaše dotazy.

Důležitým bodem programu bude schválení nových stanov Českého výboru ICOM. Stanovy 
jsme připravili ve spolupráci s bývalými předsedkyněmi a předsedou ČV ICOM a jsou 
k dispozici zde http://network.icom.museum/icom-czech/o-nas/stanovy/. Případné 
připomínky ke znění stanov prosím zašlete do 30. 1. 2016.

Po plenárním zasedání jsme pro vás připravili prohlídku několika expozicí a výstav a na 
zakončení dne navrhujeme neformální setkání v některé z pražských restaurací (zájemci 
hlaste se na icom@mzm.cz, podle zájmu zamluvíme místa, setkání na vlastní náklady 
účastníků)

Potvrzení účasti na plenárním zasedání ICOM prosím zašlete do 30. 1. 2016 na adresu 
icom@mzm.cz.

Program jednání: 
10:00-10:30 Registrace 
10:30–11.00 Zahájení, přivítání hostů
11.00-12.00 přednáška generální ředitelky ICOM Anne-Catherine Robert-Hauglustaine 
k výročí 70 let od založení ICOMu, o minulosti a budoucnosti ICOMu a muzejnictví 
s navazující diskusí s účastníky

12.00-12.30 Občerstvení

12.30-13.00 Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM za rok 2015, Zpráva o hospodaření 
Českého výboru ICOM za rok 2015, Zpráva revizorů účtu za rok 2015
13.00-14.00 Projednání a schválení nových stanov Českého výboru ICOM
14.00-15.00 Návrh plánu činnosti na rok 2016, Návrh rozpočtu na rok 2016, Usnesení 
plenárního shromáždění Českého výboru ICOM, informace ke generální konferenci v Miláně, 
různé

15.30-16.30 Prohlídka Obrazárny a Knihovny Strahovského kláštera
17:00-18.00 Prohlídka stálé expozice Českého kubismu v domě U Černé Matky Boží v Celetné
ulici

18.00 – a dále. Přátelské posezení
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Praktické poznámky: Před zasedáním je možné vyzvednout průkazky a 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 valném shromáždění. Věříme, že se budete moci zúčastnit, pokud 
by to skutečně nebylo možné, máte právo písemně pověřit jiného člena ICOM, aby za Vás 
hlasoval. 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

Mapa areálu
Příjezd 
- MHD, tramvaj č. 22 zastávka Pohořelec
- parkování aut po předchozím ohlášení možnost v areálu Strahovského kláštera, jméno a 
SPZ auta prosím ohlašte na: icom@mzm.cz.


