
  
 

              Ljubljana, 22. 6. 2012 

 

 

XIII. zborovanje Slovenskega muzejskega društva 

Slovenski muzeji v 21. stoletju. Kako naprej? 
 

 

Spoštovani! 

 

XIII. zborovanje Slovenskega muzejskega društva, ki ga organizira SMD v sodelovanju s Pokrajinskim 

muzejem Maribor, bo potekalo 12. in 13. oktobra 2012 v  Pokrajinskem muzeju Maribor. 

Nosilna tema zborovanja se bo odvijala v dveh vsebinskih sklopih, nato jima bo sledila še okrogla miza:   

 

12. 10. 

dopoldne  

 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA MUZEJSKE POKLICE – Od znanosti do stroke, od teorije 

do praktičnih usposabljanj  (moderator mag. Borut Rovšnik) 

popoldne  

 POSREDOVANJE MUZEJSKEGA GRADIVA IN INFORMACIJ V JAVNO SFERO v okviru EU 

Direktive 2003/98/ES, ki dodaja možnost ponovne rabe informacij (moderator Goran Milovanovič) 

 OKROGLA MIZA: Kriteriji za pridobitev najvišjih priznanj na področju muzealstva (vodi ddr. Verena 

Vidrih Perko, predsednica Komisije za podeljevanje Valvasorjevih nagrad, priznanj in diplom s sodelavci) 

zvečer 

 družabni program v Vinagovi kleti (Priloga) 

 

13.10. 

Ogledi zbirk POMUM, zanimivosti EPK ter vožnja po Dravi (Priloga) 

 

Podrobnejši vsebinski program vam bomo posredovali pred zborovanjem.  

 

V prilogi Vam pošiljamo prijavnico za hotelsko rezervacijo (Priloga). Hotelske rezervacije uredite sami po 

priloženi prijavnici in sicer po dogovorjeni ceni do 31. 8. 2012. Po tem datumu vam ne bomo mogli zagotavljati 

cene prenočišča v istem hotelu po isti ceni (Maribor je letos EPK). 
 

Zaradi lažjega organiziranja zborovanja smo se odločili za pred-prijavo do 31. 7. 2012 s kotizacijo, ki letos 

velja za oba dneva (Priloga). V kotizacijo je poleg gradiva in napitkov med odmori, kosila in družabne večerje 

prvi dan vključen tudi strošek drugega dne. Kot vedno, so tudi letos referenti oproščeni plačila kotizacije. 

Prosimo, da skrbno preberete in izpolnite obrazca ter ju pravočasno pošljete na naslova, ki sta navedena 

na obrazcih. 

Plačilo kotizacije lahko opravite osebno v muzejski trgovini Mestnega muzeja Ljubljana (Gosposka 15, 

Ljubljana) oz. na transakcijski račun Slovenskega muzejskega društva:  

Gorenjska banka, SI56 0700 0000 1446 845, s pripisom: Zborovanje SMD. 
 

Ker je plačilo kotizacije ugodnejše za člane (ki so plačali članarino za leto 2012!), preverite, če ste za to že 

poskrbeli. Radi bi vas spomnili, da se bodo zborovanja lahko udeležili le tisti, ki so plačali kotizacijo.   
 

Vabimo vas, da prinesete svoje muzejske publikacije in drugo gradivo (plakate, …). Prosimo vas, da o tem 

(zaradi preverjanja tehničnih pogojev) obvestite kolegico Ireno Porekar Kacafura na e-naslov:  

irena.p.kacafura@pmuzej-mb.si do 28. 9. 2012.  
 

 

Lepo pozdravljeni in na svidenje v  Mariboru! 

Vodstvo SMD  in                                                                                   

Organizacijski odbor za pripravo Zborovanja 


