Zpráva o účasti na zasedání Modrého štítu v Miláně při 24. generální konferenci ICOM
Nevládní organizace Modrý štít, afilovaná k UNESCO, jejímž jedním ze zakladatelů je
Mezinárodní rada muzeí, dospěla v r. 2016 po náročném dvouletém jednání k zásadní úpravě
své vnitřní struktury a ke změně stanov. Tato úprava a změny byly stvrzeny notářsky podle
nizozemského práva (sídlem organizace je Haag) a byly připraveny, aby mohly vstoupit
v platnost. V souvislosti s tím je třeba, aby se nové zásady promítly do dokumentů národních
komitétů, dohodly se návazné kroky a projednaly aktuální organizační záležitosti. Na návrh
nizozemského komitétu, při němž v Haagu operuje sekretariát celé organizace, využilo
předsednictvo přítomnosti většiny zástupců národních komitétů na 24. generálním
shromáždění ICOM a svolalo jednání do Milána. Průběh setkání v rámci organizačních
opatření ICOM a ve spolupráci s ním připravoval nizozemský sekretariát.
V rámci programu ICOM měli delegáti Modrého štítu možnost účastnit se 5. 7.
vystoupení France Desmaraise a posléze panelové diskuse k nedovolenému transferu
kulturního dědictví, jímž v současné době trpí především Přední východ a vyjádřit se k tomu,
jak mohou muzea čelit tomuto problému. V následující neformální debatě pak rozebírali
možná řešení situace Iráku, Sýrie a Ukrajiny. Ve středu 6. 7. se sešli členové výboru a zástupci
národních komitétů k pracovnímu zasedání. Jednání řídila viceprezidentka Modrého štítu a
předsedkyně australského komitétu Robyn Riddett. Úvodní referát přednesl tajemník
Modrého štítu a zástupce Modrého štítu Velké Británie prof. Peter Stone. Informoval o
průběhu transformace, jež konečně fakticky spojila dvoukolejnou strukturu, sestávající dosud
z mezinárodního výboru, složeného z ústředních představitelů ICOM, ICOMOS, ICA a IFLA a
z Asociace Národních komitétů, do jednolité organizace. V nových stanovách pak dala jak
mezinárodním představitelům tak národním komitétům odpovídající práva a kompetence.
V rámci jednání 6. 7. byla dohodnuta následná opatření:
 Národní komitéty na základě nových stanov upraví své stanovy, příp. další základní
dokumenty – bezprostředně
 Bude připravena nová sjednocená website a prezentace na facebooku – do září 2016
 Bude připraven návrh template k využití pro národní komitéty pro jednotnou
prezentaci organizace, s možností dalších individuálních řešení ke sdílení svébytných
informací - do září 2016
 Po instalaci národních stránek bude zajištěno vzájemné prolinkování
 Vedle stávajících spojení prostřednictvím e.mailu bude připraveno konferenční
spojení na Skypu
 Bude navržen aktuální plán činnosti vycházející z dojednaných bodů – do konce r.
2016
 Budou projednány připravené přihlášky nových národních komitétů a posouzeny
žádosti o přijetí dalších 10 uchazečů
 Budou aktualizovány podmínky pro nové uchazeče včetně příslušných dokumentů.
Plán činnosti byl dalším bodem programu schůze a jeho základem byl brainstorming
organizovaný ve třech menších skupinách účastníků. Předsedající schůze v závěru náměty
sumarizovala s tím, že budou projednány při příští konferenci na Skypu a bude připraven
závazný souhrn.

Podobně byly vysledovány hlavní aktuální priority, a to jak stávajících národních
komitétů, tak i komitétů v přípravě. Šlo především o objasnění a sjednocení hledisek pro
další spolupráci. Souhrn kritérií bude využit při rozvaze podmínek pro nové členy i pro
součinnost v rámci současné organizace.
Původní záměr přednést při schůzi zprávy o činnosti stávajících národních komitétů
v minulých dvou letech byl z časových důvodů – v zájmu většího prostoru pro zvažování
budoucího programu – přesunut na písemné sdělení a souhrn na webu.
Schůze Modrého štítu byla dobře připravená, velmi dělná a důležitá pro další období.
Považuji ji za velmi užitečnou a děkuji Českému výboru ICOM za příslib podpory, který mi
účast na jednání usnadnil.
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