
 
 

POZIV  
 za sodelovanje z avtorskimi prispevki na 

 

XV. Zborovanju SMD, 10. in 11. oktobra 2014, v Kočevju 
 

TEMA 

 Muzejska profesionalna etika 
 

MODERATORJA 
 ddr. Verena Vidrih Perko, mag. Borut Rovšnik 

 
 

V sodobni družbi, ki jo označujejo krize – in strokovnjaki opozarjajo, da gre prvenstveno za krize 

vrednot –, je etika postala spet zelo aktualna. Muzejska profesionalna etika že dolgo ni več 
prepuščena osebnim sodbam in trenutnim potrebam oblastnikov. Zacementirana je z ICOMovim 
etičnim kodeksom, že vrsto let prevedenim tudi v slovenski jezik. Lansko leto je bil na generalni 
konferenci v Riu predstavljen še njegov dodatek, ki se nanaša na naravoslovne zbirke in njihovo 
muzealizacijo ter bo vsak hip preveden in dostopen tudi slovenskim muzealcem. 

Zborovanje v Kočevju posvečamo ne le splošnemu filozofskemu razmišljanju o pomenu etike za 

sodobno družbo, temveč odpiramo izbrane teme, ki se dotikajo najbolj perečih poglavij 
vsakdanjega muzejskega dela, kot so:   
 

 etične zaveze muzealcev kot uslužbencev javne uprave (odnos do zbirke, zbiranja, 
ustanove, sodelavcev  in javnosti), 

 etične zaveze pri rabi dediščine kot najpomembnejšega identitetnega vira 
 etika in razvijanje konstruktivne kritike, 
 etika in omogočanje dostopnosti in participativnosti, 
 etika muzejske interpretacije,  
 etika pridobivanja muzejskega gradiva, inventarizacije in deakcesiranja, 
 etika profesionalnega znanja in (znanstvenega) raziskovanja. 

 

Spoštovani, vabimo vas, da se pridružite našemu prizadevanju za etično družbo in za etičen 

muzej. Ne dvomimo, da bo v pisnih prispevkih in diskusijah na zborovanju postalo marsikaj 
jasneje, nekatera »zacementirana« stališča pa se celo utegnejo spremeniti.  
 
TERMINSKI NAČRT:  

 18. april 2014: prijava avtorjev s povzetkom (max. 1500 znakov s presledki) ddr. Vereni Vidrih 
Perko (verena.vidrih-perko@gorenjski-muzej.si) in mag. Borutu Rovšniku 
(Borut.Rovsnik@mgml.si). 

 30. maj 2014: rok za oddajo prispevkov (do 1/2 AP oz. 15.000 znakov s presledki) urednici 
zbornika Idi Gnilšak (cebelarski.muzej@siol.net) 

 
 Zbornik s prispevki iz tega zborovanja bo izšel v tiskani obliki. 
 

Verena Štekar-Vidic,  
predsednica SMD 
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