Plán činnosti Českého výboru ICOM v r. 2009
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. 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.
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 rámci finančních možností podporovat členy a členské instituce při pořádání odborných
akcí, mezinárodních konferencí a realizaci dalších kulturních projektů a spolupodílet se na
jejich organizaci.
6. Spolupracovat v rámci iniciativy CEICOM, ICOM Europe a asociace evropských muzejních
sdružení NEMO a 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.
7. Podílet se s AMG na přípravě mezinárodní konference Muzeum a změna III, konané v
únoru 2009 v Národním muzeu v Praze.
8. Organizačně a finančně podpořit konání mezinárodní konference konzervátorů a
restaurátorů na podzim 2009
9. Podpořit národní soutěž Gloria musaealis vyhlášenou MK ČR a AMG udělením ceny ČV
ICOM. Zástupce ČV ICOM je členem hodnotící komise.
10. Ve spolupráci s AMG se podílet na vydání české verze publikace „Museum Basic“, s
českým názvem „Muzeum v kostce“.
11. 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.
12. Uspořádat studijní cestu pro členy ČV ICOM do Alsaska na podzim roku 2009.
13. Vyhlásit Mezinárodní den muzeí (18. 5.) s tématem „ Muzea a turismus“ a doporučit volný
vstup do muzeí a galerií. Podniknout vhodné kroky pro zvýšení publicity.
14. Podporovat účast českých muzeí a galerií v soutěži o cenu Evropského muzea roku
(EMYA) a zúčastnit se výroční konference Evropského muzejního fóra (EMF).
15. Podporovat aktivity zpřístupňující muzea tělesně a smyslově postiženým. Pokračovat ve
spolupráci se sdruženími na pomoc tělesně a smyslově postiženým.
16. V souladu se stanovami svolat plenární zasedání ČV ICOM počátkem roku 2010.
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