
Slovensko muzejsko društvo 
 

vabi na 
 

MUZEOFORUM 
 

   
v torek, 7. aprila 2015, ob 10. uri 

v 
Narodni muzej Slovenije – Metelkova  

 
Maistrova 1, Ljubljana, vhod s ploščadi muzejske četrti 

 
 

Tema 
 

Kaj muzejem prinaša članstvo  
v 

NEMO (The Network of European Museum Organisations) 
 

 
Sodelovali bodo: 

 
 

David Vuillaume,  
 

NEMO (The Network of European Museum Organisations in  
Švicarsko muzejsko združenje, Zürich 

 
 

Julia Pagel,  
 

NEMO - organizacija in delovanje in 
Nemško muzejsko združenje, Berlin 

 
 
         
 

Muzeoforum vodi: 
 

Elizabeta Petruša Štrukelj 
 

Predavanje gostov bo v angleškem jeziku. 
 

 
 

VLJUDNO VABLJENI! 
 
 



 

PROGRAM 
 
10.00 – 11.30: David Vuillaume, NEMO (The Network of European Museum                 
                        Organisations) in Švicarsko muzejsko združenje 
 
11.30 – 11.45: odmor 
 
11.45 – 13.00: Julia Pagel, NEMO - organizacija in delovanje in 

   Nemško muzejsko združenje 
 
 
13.00 – 13.30: odprti forum in pogovor 
 
 

 

David Vuillaume je študiral je umetnostno zgodovino, muzeologijo in poslovno 

vodenje, delovne izkušnje je pridobival skozi projektno delo v različnih muzejih in 

ustanovah. Ob svoji polni zaposlitvi je obenem član odbora fondacije Swiss Museum 

Pass. Bogate izkušnje o delovanju muzejev si je pridobil ob koordiniranju in 

evalavaciji projekta Muzejska noč za muzejsko združenje Musées de l’Arc jurassien. 

Leta 2004 je pomembno prispeval pri izvedbi koncepta muzeja in kulturnih 

programov za Olimpijski muzej v Lousanni. V letu 2006 je bil soodgovoren za 

koordinacijo na nacionalni ravni, ob prvi skupni izvedbi Mednarodnega muzejske dne 

v Švici. Več kot šest let je bil vodja komunikacijske službe v neprofitni organizaciji z 

delovanjem na območju celotne Švice. 

V izvršni odbor NEMO je bil izvoljen leta 2012, od novembra 2014 pa je prevzel vlogo 

novega predsednika organizacije, ki v svojem članstvu povezuje nacionalne 

muzejske organizacije in druge ustanove, delujoče na področju muzejstva v 27 

evropskih državah.  

www.ne-mo.org 

 

Švicarsko muzejsko združenje povezuje približno 1000 muzejev in deluje predvsem v 

dobrobit muzejske stroke s profiliranim programom, ki ga vzpostavlja skupaj s 

strokovnim društvom ICOM, ki deluje kot povezovalna skupnost skoraj 11.000 

muzejskih strokovnjakov. Obe organizaciji imata skupni sedež v prostorih  

Nacionalnega muzeja v Zürichu. V domeni ICOMa in njihovih organizacijskih 

pristojnosti je vsakoletna priprava izobraževalnih programov, ki potekajo v različnih 

http://www.ne-mo.org/


predelih Švice in v različnih jezikovnih okoljih, tako v nemškem, francoskem in 

italijanskem delu Švice ter prednostno v jezikih, kjer izobraževanja potekajo. Za leto 

2015 načrtujejo približno 50 izobraževalnih dni programa z različnimi temami. Redno 

izvajajo tudi tečaje iz muzeologije in drugih specialnih tematik za muzejske 

strokovnjake – v letu 2015 bo izvedenih 10 tovrstnih tečajev. Redno izvajajo tudi 

tečaje za izpopolnjevanje in doseganje višje stopnje za nazive v muzejskih poklicih. 

V pristojnosti muzejskega združenja je priprava in organizacija letne konference, 

priprava in izdaja muzejske revije ter priprava standardov za muzejsko delo 

posameznih področij delovanja. Ob pripravi konference vse pogosteje sodelujejo z 

združenji iz nemško govornih območij, tako z Nemčijo kot tudi Avstrijo.  

V pristojnosti združenja je tudi izdajanje publikacij, ki v veliki meri predstavljajo 

primere dobrih praks in so tako uporabni priročniki, ki s svojo enostavno jasnostjo 

pripomorejo k boljšemu razumevanju muzejske stroke. 

www.museums.ch 

 

 

Julia Pagel je generalna sekretarka NEMO (The Network of European Museum 

Organisations) od leta 2006. NEMO deluje kot evropska povezovalna organizacija za 

vse evropske nacionalne muzejske organizacije in tako preko njih zastopa več kot 

30.000 muzejev v Evropi. Od ustanovitve leta 1992 se povezuje z inštitucijami v 

Evropski Uniji in promovira muzejske vrednote tako med članicami kot tudi vladnimi 

in političnimi strukturami na nacionalni in evropski ravni.  

 

Julia je študirala na Freie Universität Berlin in leta 2004 magistrirala iz umetnostne 

zgodovine in latinsko ameriških študij. Po diplomi je bila zaposlena na Universidad 

del Norte in Barranquilla/Colombia, kot mentorica za nemški jezik in kulturo. Preden 

je začela delati za NEMO, je bila aktivna na filmskem področju in sicer v okviru 

filmskega festivala Berlinale in pri založniški hiši “BibSpider”. Julia je članica 

Izvršnega odbora Culture Action Europe.  

V ospredju njenega preučevanje so različne muzejske teme, prednostno pa se 

posveča vseživljenjskemu učenju in medkulturnemu dialogu. Kot avtorica, soavtorica 

in urednica je prispevala pri realizaciji različnih muzejskih publikacij s tovrstno 

muzejsko tematiko.  

 

http://www.museums.ch/


Nemško muzejsko združenje je bilo ustanovljeno leta 1917 in ima vlogo nacionalne  

organizacije, ki zastopa tako muzeje kot tudi muzejske strokovnjake. Zastopa 

umetnostne galerije kot tudi zgodovinske muzeje, kulturno zgodovinske, 

naravoslovne, tehniške, kot tudi specialne muzeje. Muzejsko združenje opravlja tudi 

osrednjo povezovalno vlogo različnih teles, ki v Nemčiji delujejo na področju 

raznovrstne muzejske dejavnosti.  

 

Nemško muzejsko združenje:  

 je odgovorno za vzpostavitev in ohranjanje ključnih vsebin, osebja in financ 
muzejev;  

 svetuje članom in javnim oblastem, drugim ustanovam in organizacijam o 
tematikah, povezanih z muzejstvom;  

 sodeluje z regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami, 
združenji in fondacijami;  

 pripravlja izjave in dokumente o aktualnih temah;  

 vzpodbuja diskusije o pomembnih vprašanjih za muzeje na konferencah, 
delavnicah, etc.;  

 razvija in koordinira vzorčne in trajnostne projekte;  

 izvaja poročila in raziskovalne študije;  

 redno posreduje publikacije: Museumskunde, Bulletin, časopis in 
Einkaufsführer für Museen. 

 

Članstvo v Nemškem muzejskem združenju je odprto za ustanove kot tudi 

posameznike, ki delujejo na področju muzejstva. S plačilom članarine lahko člani 

združenja postanejo tudi posamezniki in ustanove, ki delujejo ali so kako drugače 

povezani s področjem kulture.  

Vsi člani združenja prejmejo člansko izkaznico, ki jim omogoča brezplačno ali 

znižano vstopnino za stalne postavitve razstav v več kot 600 muzejih, ki so povezani 

v združenju. Člani redno prejemajo publikacije, ki jih izdaja združenje.  

www.museumsbund.de 
 
 

http://www.museumsbund.de/

