
 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí členové ČV ICOM, 

dovolujeme si Vás informovat o jednání předsedů národních a mezinárodních výborů ICOM. 
Až dosud tato jednání probíhala pravidelně v červnu v prostorách budovy UNESCO v Paříži, 
v roce konání generální konference ICOM byla tato jednání součástí programu a konala se 
v pořadatelských městech generálních konferencí. Letos poprvé se plenární zasedání konalo 
on-line. Příprava akce, které se má on-line účastnit téměř 200 osob nebyla jednoduchá. 
Proto se jednání konalo až v druhé polovině července. 

 

Hlavní témata se soustředila na diskusi o vlivu pandemie COVID-19 na muzea na celém 
světě. ICOM připravil od jejího vypuknutí řadu manuálů, webinářů, doporučení, jak 
zabezpečit muzea a jak postupovat při jejich znovuotevření. Český výbor ICOM se aktivně 
zapojil do diskuse při vzniku těchto materiálů a využil je i při sestavování doporučení pro 
česká muzea, která jsme vám v také posílali a najdete je stále na našem webu v rubrice 
COVID-19: http://icom-czech.mini.icom.museum/covid-19/desatero-znovuotevreneho-
muzea/. 
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Velký prostor byl věnovaný diskusi o pokračování projednávání nové definice muzea. 
Pracovní skupina k přípravě nové definice muzea už třikrát kompletně obměnila členy, shody 
na znění nebylo dosaženo a po pandemii COVID-19 bude nutné zvážit, jaký vliv na 
samotnou podstatu muzeí bude mít to, co jsme s COVIDem dosud zažili. Vznikne nová 
skupina jejímž koordinátorem bude viceprezident Terry Nyambe a organizovat setkání budou 
Eric Dorfman a Carina Jaatinen. 
Spory o podobu definice muzea vedly také k rezignaci několika členů exekutivy ICOM a 
dokonce i presidentky Suay Aksoy. 

Pozornost předsedů národních i mezinárodních výborů ICOM byla věnovaná také prezentaci 
postupu příprav generální konference ICOM, která se bude konat v roce 2022 v Praze. 
Muzejní pracovníci na celém světě se na konferenci velmi těší. Výzva je to obrovská, 
generální konference ICOM v Kjótu konaná vloni byla připravovaná velmi pečlivě a se 
skutečně velkorysou finanční podporou ministerstva a města Kyota. Snad se také dočkáme 
takové podpory. 
 

 

Za ČV ICOM jsme předložili můj požadavek na vyrovnání proporce počtů průkazek ICOM 
vůči příspěvkům a na tento podnět reagovala obrovská řada národních i mezinárodních 
výborů s mnohými připomínkami k členské struktuře, které bude nezbytné vypořádat. Otázka 
bude dořešena pravděpodobně na dalším plenárním zasedání, které se bude doufejme 
konat v příštím roce v Paříži. 

Generální sekretariát také představil členské statistiky. Počet členů vzrostl o 9% na 48 931, 
příjmy se zvedly o 7,9% na 4 002 014,- EUR, počet individuálních členů vzrostl o 10,1% na 
45 880, počet institucionálních členů vzrostl o 1,4% na 3,051. O 20% vzrostl počet lidí, 
zaregistrovaných v mezinárodních výborech. O 24% vzrostl počet členů v jihovýchodní Asii, 
což bylo způsobeno pořádáním generální konference v japonském Kyotu. 



 
 
Finance z příjmů členských poplatků, které ICOM letos nebude přerozdělovat na pořádání 
mezinárodních konferencí, protože tyto byly vesměs zrušeny, bude využit na pomoc 
institucím, které jsou přímo ohroženy dopady pandemie COVID-19. 
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