Plán činnosti Českého výboru ICOM na rok 2016
1. Rozvíjet organizační strukturu ICOM v České republice. Napomáhat rozšiřování účasti členů
ČV ICOM v mezinárodních odborných komisích ICOM a všestranně podporovat jejich činnost v
těchto komisích. V rámci finančních možností podporovat aktivní účast členů ČV ICOM na
mezinárodních odborných konferencích a zasedáních pořádaných Mezinárodní radou muzeí
ICOM, na dalších akcích zaměřených na ochranu kulturního dědictví a na jeho legislativní
zajištění, případně na dalších mezinárodních setkáních nebo vědeckých projektech.
2. Udržovat stálé pracovní kontakty a pravidelnou výměnu informací se sekretariátem ICOM v
Paříži, s mezinárodními odbornými komisemi a asociovanými organizacemi ICOM.
3. Zúčastnit se Generální konference ICOM v Miláně 3.-9. 7. 2016.
4. Rozvíjet spolupráci s OMG MK ČR na dílčích úkolech českého muzejnictví.
5. Podílet se na činnosti Českého komitétu Modrý štít, na tvorbě jeho programu a vytvářet
podmínky pro jeho činnost. Spolupracovat s orgány UNESCO v České republice, Českým
komitétem ICOMOS při úkolech ochrany a rozvíjení kulturního dědictví.
6. Spolupracovat se Slovenským komitétem ICOM. Spolupracovat s asociací evropských
muzejních sdružení NEMO. Udržovat kontakty a vzájemně si předávat informace o vývoji v
členských zemích, účastnit se výročních zasedání.
7. Vyhlásit Mezinárodní den muzeí (18. 5.) s tématem „Muzea a kulturní krajina“ a doporučit
ve středu 18. 5. volný vstup do muzeí a galerií. Podniknout vhodné kroky pro zvýšení publicity.
8. Uspořádat konferenci „Muzea a kulturní krajina – policie a muzea“ v Praze, Na Spiritce, 5.6. května 2016, spolupráce Policie ČR (Konference se zaměří na spolupráci muzeí a ostatních
paměťových institucí s Policií ČR při ochraně kulturního dědictví in situ a in fondo. Tématické
bloky konference budou zaměřeny na ochranu budov, sbírek a uchování kulturní krajiny –
zejména ochranu předmětů kulturního dědictví v exteriéru. Představí okruhy jejich spolupráce s
Policií ČR v této oblasti. Cílem konference je poskytnutí informací o existujících formách
spolupráce vč. jejich analýzy a hledání nových postupů vedoucích ke zvýšení efektivity
ochrany kulturní krajiny a kulturního dědictví ČR).
9. Průběžné aktualizovat webové stránky ČV ICOM.
10. Spolupořádat národní soutěž Gloria musaealis vyhlášenou MK ČR a AMG ČR a ČV ICOM a
udělit cenu ČV ICOM.
11. Spolupracovat s AMG ČR, RG ČR, Českým svazem muzeí v přírodě, Policií ČR.
12. V rámci propagace činnosti ČV ICOM publikovat články ve Věstníku AMG a v dalších
médiích.
13. Uspořádat exkurzi do Rakouska - 28.9.-1.10.2016.
14. Podporovat účast českých muzeí a galerií v soutěži o cenu Evropského muzea roku (EMYA)
na výroční konferenci Evropského muzejního fóra (EMF); Europa Nostra; Cenách evropské
muzejní akademie a The Best in Heritage.

15. Doporučovat institucím ČV ICOM podporu handicapovaných usnadňováním jejich přístupu
ke kulturnímu dědictví. Podpořit mezinárodní seminář na toto téma „Sakrální památky téměř bez
bariér“ v Kutné Hoře 5. 4. 2016.
16. Pokračovat v přípravě podání žádosti v roce 2017 na uskutečnění Generální konference
ICOM v roce 2022 v Praze. V roce 2016 proběhne výběr (poptávka) administrátora výběrového
řízení (dle zákona 137/2000 o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a přepisů) na
dodavatele (agenturu) organizačních prací souvisejících s přípravou bidding materiálu a přípravy
generální konference Praha 2022.
17. V souladu se stanovami svolat valnou hromadu ČV ICOM počátkem roku 2017.

V Praze dne 9. 2. 2016
Plenární zasedání Českého výboru ICOM

