
                
       Radovljica, 27. 6. 2013 

 

XIV. zborovanje Slovenskega muzejskega društva 

PROBLEMATIKA PREVZEMA GRADIVA MED MUZEJI IN ZVKD 

O odkrivanju, dokumentiranju, konserviranju in začasni hrambi novega muzejskega 

gradiva z vidika sodelovanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
 

 

 

Spoštovani! 

 

XIV. zborovanje Slovenskega muzejskega društva, ki ga organizira SMD v sodelovanju z Gorenjskim 

muzejem, bo potekalo 11. in 12. oktobra 2013 v  Gorenjskem muzeju v Kranju ter na Mestni občini 

Kranj,  in sicer: 

 

v petek, 11. 10. 2013  

dopoldne  

PROBLEMATIKA PREVZEMA GRADIVA MED MUZEJI IN ZVKD 

O odkrivanju, dokumentiranju, konserviranju in začasni hrambi novega muzejskega gradiva z vidika 

sodelovanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (moderatorka: mag. Barbara Ravnik) 

popoldne  

-med daljšim odmorom za kosilo bo možnost ogleda zbirk Gorenjskega muzeja 

-plenarna seja, sklepi strokovnega posveta 

-predstavitvi društva  KUD Rozajanski dum iz Rezije (predsednica Luigija Negro) 

-predstavitev Muzejskega društva Srbije (predsednik Čedomir Janičić) 

 -OBČNI ZBOR 

zvečer 

-slavnostni zaključek, večerja z županom 

 

v soboto, 12.10. 2013  

Voden ogled po Kranju, po gradu Strmol in po gradu Brdo, kjer bo tudi kosilo. 

 

Podrobnejši vsebinski program obeh dni vam bomo posredovali pred zborovanjem.  

 

V prilogi Vam pošiljamo predloge za prenočevanje. Prenočevanje si organizirate sami. 

 

Zaradi lažjega organiziranja zborovanja smo se tudi letos odločili za pred-prijavo do 31. 7. 2013.  V kotizacijo 

so vključeni stroški gradiva in napitkov med odmori, kosil, družabne večerje in ekskurzije. Kot vedno, so tudi 

letos referenti oproščeni plačila kotizacije. 

 

Prosimo, da skrbno preberete in izpolnite priloženi prijavni obrazec ter ga pravočasno pošljete na naslov, 

ki je na njem naveden. 

 

Plačilo kotizacije lahko opravite osebno na sedežu Slovenskega muzejskega društva v Radovljici, Linhartov trg 

1, 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 2013!), preverite, če ste za to že 

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

ne bi bilo pošteno do plačnikov.   

 

Lepo pozdravljeni in na svidenje v  Kranju! 

Vodstvo SMD  in                                                                                   

Organizacijski odbor za pripravo Zborovanja 


