MUZEJI – Održana godišnja skupština HNK ICOM u Muzeju grada Zagreba

DOBRODOŠLICA U MUZEJE
Prošle godine navršilo se deset godina od primitka Hrvatske u ICOM / Meñunarodni dan
muzeja obilježit će se pod geslom »Muzeji i prijatelji« / Upriličit će se domjenak
dobrodošlice za sudionike skupa »Najbolji u baštini« u Dubrovačkoj kući

ZAGREB, 11. ožujka –
Program rada HNK ICOM
(Hrvatskog
nacionalnog
komiteta International Committee of Museum) predstavljen je u utorak na
godišnjoj skupštini udruge
sa sjedištem u Muzeju grada
Zagreba. Predsjednica HNK
ICOM Željka Kolveshi podnijela je izvješće o radu u
protekloj godini te najavila
djelatnosti u organizaciji
Udruge za 2003.
Prvi
sljedeći
projekt
očekuje se 18. svibnja na
Meñunarodni dan muzeja
koji će se u sjedištu održati
pod geslom »Muzeji i
prijatelji«, a bit će obilježen
okruglim stolom na kojem
će sudjelovati djelatnici i
prijatelji muzeja. HNK
ICOM takoñer će upriličiti
domjenak dobrodošlice za
sudionike skupa »Najbolji u
baštini« u Dubrovačkoj
kući, izražavajući time
važnost održavanja te meñunarodne manifestacije u
Hrvatskoj te njezino značenje za napredak muzejske
struke.
Hrvatska će na jednodnevni stručni boravak u
Zagrebu pozvati članove
slovenskog ICOM-a, gdje će
im domaćin biti Tehnički
muzej, a naši će gostovati na
godišnjem sastanku Udruge

u Austriji. Tijekom godine
takoñer se očekuju predavanja stranih stručnjaka iz
muzeološke teorije i prakse.
HNK ICOM broji 76 članova, od kojih 68 individualnih i osam institucionalnih. Inače, u članstvu
ICOM-a sa sjedištem u
Parizu je oko 1700 članova
koji su uključeni u 143
nacionalna komiteta. Željka
Kolveshi lani je sudjelovala
na 63. sjednici Savjetodavnog komiteta ICOM-a na
redovnom godišnjem zasjedanju u Parizu, gdje je razmatrana strategija rada do
2007. godine. Tom prilikom
istaknuta je važnost ICOM-a
i muzeja na području
obrazovanja i društvenogospodarskih djelatnosti, te
su preporučeni projekti
»Kulturne različitosti« i
»Nematerijalne baštine«.
Prema izvješćima Generalne konferencije održane u
Seulu 2002., radna grupa
izvijestila je o profesionalnoj etici naspram
nematerijalnoj baštini koja
će biti uvrštena u Statut i
Kodeks. Preporučena je
zastupljenost muzeja na
Internetu u okviru jedinstvenog sustava Museum Doma,
nacionalnih i meñunarodnih
komiteta. Prihvaćena je
nova koncepcija »Zaštita

podvodne kulturne baštine«
u suradnji s ICOMOS-om.
Naglašeno je da će Meñunarodni komiteti u okviru
ICOM-a dobiti dodatnu
samostalnost u radu, što
obuhvaća veća sredstva i
pravne ovlasti.
Službeno je obznanjeno da
će se Generalna konferencija ICOM-a 2007. održati u
Austriji, te je usvojen
zajednički projekt Danske i
Švedske
pod
nazivom
»Kulture povezane mostom«. Hrvatska je tom
prigodom osigurala svoje
mjesto meñu 23 države
osnivača obnovljene ICOMove Regionalne grupe za
Europu koja broji ukupno
49 članica.
Prošle godine navršilo se
deset godina od punopravnog primitka HNK u
ICOM,
zaključila
je
Kolveshi, a 2002. obilježio
je prvi posjet Hrvatskoj
predsjednika
ICOM-a
Jacquesa Perota te održavanje godišnje konferencije
Meñunarodnog komiteta za
regionalne muzeje u Hrvatskoj (ICR ICOM), srebrna
medalja za CD-Rom »Exat
51 i Nove tendencije« na
Meñunarodnom
audiovizualnom festivalu muzeja
i baštine.
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