SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
Linhartov trg 1
4240 RADOVLJICA

ZAPISNIK 8. SEJE IO SMD,
ki je bila v petek, 14. 12. 2012, ob 8.30 uri
v Narodnem muzeju Slovenije – Prešernova 20, Ljubljana.
Prisotni člani IO:
mag. Mojca Jenko, mag. Darko Knez, Irena Lačen Benedičič, Verena Štekar-Vidic (predsednica), dr.
Marija Počivavšek (podpredsednica).
Ostali prisotni:
– Nadzorni odbor: mag. Estera Cerar, dr. Andrej Smrekar;
– Disciplinski organ: Dragica Trobec Zadnik.
Opravičeno odsotni: članici IO mag. Damjana Fortunat Černilogar in Elizabeta Petruša Štrukelj ter
vabljena Taja J. Gubenšek (PR).

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zadnjega zapisnika
Tekoče poslovanje, članarina in članstvo
Obravnava vsebin in terminov za program od 2013 do 2014 in posebej za 2013
Dom muzealcev
Inventurna komisija
Razno

Ad 1
Zapisnik 7. seje z dne 14. 9. 2012 je bil posredovan članom in članom drugih organov po e-pošti 3. 10.
2012. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb.
Sklep 1: Zapisnik 7. seje se sprejme in objavi na spletni strani društva.

Ad 2
Predsednica je podala kratko poročilo o delu društva od zadnje seje.
IO je v tem času imel dve korespondenčni seji – potrditev predstavnikov SMD v svete muzejev ter
prerazporeditev sredstev za mednarodno sodelovanje.
Oddali smo zahtevek na MIKZŠ za izplačilo drugega obroka po pogodbi. Ob tem smo predložili tudi
poročilo o polletnem delu (Muzeoforum, zborovanje).
Seznanili smo se z Ugotovitvami in sklepi 13. zborovanja SMD v Mariboru; sklepe potrdita moderatorja
ter IO SMD. Taja J. Gubenšek, ki se je udeležila zborovanja kot PR, še ni oddala poročila o medijski
pokritosti zborovanja.
SMD je uspešno izpeljalo ekskurzijo v Rim (poročilo za objavo na spletni strani je obljubila Taja J.
Gubenšek).
Na sedežu društva so pripravili analizo članstva: društvo trenutno šteje 763 ljubiteljev (od tega jih je le
367 plačalo članarino, čeprav so bili za plačilo vsi pismeno opomnjeni) ter 305 rednih članov
(članarino jih je plačalo le 238). Ker 12. čl. statuta določa, članstvo v društvu preneha »zaradi
neplačevanja članarine kljub pismenemu opominu«, bomo pred črtanjem iz društva zdaj opozorili še
neplačnike – redne člane ter jih spomnili na ugodnosti članstva. Prav tako bomo na vodstva muzejev
posredovali dopis, v katerem bomo nakazali možnost plačevanja društvene članarine s strani
muzejskih ustanov.

Člani IO smo se strinjali, da bi moralo društvo poročila o svoji dejavnosti (strokovne ekskurzije,
zborovanja, Valvasorjeve nagrade) razen na spletni strani objavljati tudi v Argu.
Sklep 2a: Prisotni bomo na 9. seji IO potrdili sklepe zborovanja, ki jih je dokončno oblikovala
predsednica SMD, ko jih potrdijo še moderatorji.
Sklep 2b: Kriterije za ocenjevanje kandidatov za najvišje muzejske nagrade (Valvasorjeve nagrade)
pripravi Komisija za podelitev Valvasorjevih nagrad in priznanj ter istočasno razmisli o preimenovanju
nagrad v nagrado in priznanja, v skladu z ostalo zakonodajo (Pravilnik o napredovanju itd.).

Ad 3
Razpisa za dveletni program in program za leto 2013 na MIZKŠ še ni. Pričakujemo, da bo obsegal
teme, kot doslej: izobraževanje, mednarodno udejstvovanje, promocija in založniška dejavnost ter
dom muzealcev in zimske igre. Na seji smo razpravljali o osnutku programa za leto 2013, ki ga je
pripravila predsednica:
Izobraževanje:
Poleg utečenih Muzeoforuma in zborovanja SMD (Kranj, predvidoma 11. in 12. 10. 2013) je Verena
Vidrih Perko zasnovala nov, triletni program muzeološkega in praktičnega muzejskega izobraževanja
po regijah, katerega cilji so dvig stopnje muzeološke usposobljenosti med slovenskimi muzealci,
pripeljati izobraževanje v ustanove, povezati muzealce, graditi zavest pripadnosti ter usposobiti
muzeje za družbeno odgovornost.
Mednarodno udejstvovanje:
– The Best in Heritage (predstavitev letošnjih Valvasorjevih nagrajencev)
– Sodelovanje z muzejskim društvom v Srbiji (Verena Vidrih Perko, kateri je SMD sofinanciralo
predavanja na Univerzi v Beogradu, bo navezala stik s tamkajšnjim muzejskim društvom).
– Stiki z muzealci v zamejstvu (npr. Rezija – Luigija Negro)
Promocija:
Glede na zaprtje Narodne galerije je bil podan predlog, da bi bila v letu 2013 podelitev Valvasorjevih
nagrad in priznanj v Radovljici (predvidoma 20. maja 2013).
Vzdrževanje in ažuriranje spletne strani SMD – stran vzdržuje Tajan Trobec.
Založniška dejavnost:
Leta 2013 bomo izdali zbornik dveh zborovanj (Maribor + Kranj).
V debati, povezani z založniško dejavnostjo, so se izkristalizirale smernice: v najkrajšem času
zastavimo uredniško politiko izdajateljske dejavnosti; sredstva, rezervirana za izdajo knjige Verene
Vidrih Preko, prenesemo v prihodnje leto kot participacijo; prevajamo temeljna dela in priročnike s
področja muzeologije; prevod Maroevićeve knjige mora biti profesionalen, knjigo bi izdali v
sodelovanju s SMS in ICOM. Z obema organizacijama bi se tudi odločili za prevajalca in druge
sodelavce pri izdaji.
Dom muzealcev:
Dom muzealcev na Bledu ostaja zaprt. Enkrat tedensko naredita obhod Svetislav Kostov (Muzeji
radovljiške občine) in Staš Beton (Gornjesavski muzej Jesenice). Tekoči stroški za dom znašajo letno
okrog 1.600 €.
Zimske igre:
Že lani je bil predlog, da bi bile naslednje zimske igre na Starem vrhu, ki se ponovno odpre 22.
decembra 2012 (organizator: Loški muzej Škofja Loka). V kolikor ta lokacija ne pride v poštev, bi igre
na Kopah organiziral Koroški pokrajinski muzej, ki je že bil kandidat za igre v letu 2012.
Ekskurzije:
Predloga za obe ekskurziji:
– Strokovna ekskurzija v Pariz, predvidoma v drugi polovici aprila (18. – 20. 4.). V Parizu (Petit
Palais) se namreč z razstavo slovenskih impresionistov predstavlja Narodna galerija. Okvirni
program pripravita do konca leta 2012 Andrej Smrekar in Dragica Trobec Zadnik, Mojca Jenko se
takoj nato poveže z agencijo (letalski prevoz je iz dneva v dan dražji).
– Ekskurzija za ljubitelje bi lahko bila v Trst (enodnevna) ali v severno Italijo.
Sklep 3: Dopolnili in potrdili smo okvirni program delovanja SMD v letu 2013. Konkretizirali ga bomo
na januarski seji IO, pred oddajo programa na MIZKŠ.

Ad 4
Dom muzealcev na Bledu ostaja zaprt. Kaže, da bo SMD samo nosilec projekta prenove. V kratkem bi
naj bil objavljen razpis za pripravo projektne dokumentacije – v letu 2013 je namreč nas cilj izdelava
projektne dokumentacije, kar je pogoj, da pridemo v regijski program za UE sredstva. Aprila bi naj bila
čistilna akcija okolice doma, podobne akcije, ki pomenijo tudi osveščanje o »našem« domu, bi bile
vsako leto.
Sklep 4: Strinjali smo se z nadaljnjimi aktivnostmi v Domu muzealcev na Bledu.

Ad 5
Prisotni smo imenovali tričlansko inventurno komisijo, in sicer v sestavi Darko Knez, Irena Lačen
Benedičič ter Damjana Fortunat Černilogar. Komisija bo izvedla inventuro (Dom muzealcev,
publikacije) ter o tem poročala na občnem zboru.
Sklep 5: Člani IO smo v Inventurno komisijo imenovali Darka Kneza, Ireno Lačen Benedičič in
Damjano Fortunat Černilogar. Inventurna komisija pripravi poročilo za 10. sejo IO kot gradivo za občni
zbor.

Ad 6
Seznanili smo se s članstvom SMD v Kulturniški zbornici. Članarina znaša 417 €, za vsako mnenje
SMD k pozivu za potrditev članov društva v svetih zavodov pa SMD prejme nazaj 42 €. O nadaljnjem
članstvu SMD v zbornici se bomo še odločili.

Seja IO je bila zaključena ob 12.30 uri.

Celje, 15. 12. 2012

Zapisala:
Marija Počivavšek

