SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
Linhartov trg 1
4240 RADOVLJICA

ZAPISNIK 11. SEJE IO SMD,

ki je bila v torek, 19. 3. 2013, ob 10. uri
v MMGL, Gosposka 15, Ljubljana
Prisotni člani IO:
mag. Darko Knez, Irena Lačen Benedičič, Elizabeta Petruša Štrukelj, Verena Štekar-Vidic
(predsednica), dr. Marija Počivavšek (podpredsednica).
Opravičeno odsotni: mag. Damjana Fortunat Černilogar, mag. Mojca Jenko;
Ostali prisotni:
vabljena članica organov SMD: Dragica Trobec Zadnik.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje z dne 14. 2. 2013 in zapisnika korespondenčne seje
z dne 6. 3. 2013
Delo društva od zadnje seje
Delo društva do naslednje seje v aprilu (predvidoma 26. 4.)
Pregled gradiva za Občni zbor, evidentiranje delovnega predsedstva, verifikacijske komisije,
overoviteljev, zapisnikarja
Razno

Prisotni so potrdili predlagani dnevni red.

Ad 1

Zapisnik 10. seje z dne 14. 2. 2013 je bil posredovan prisotnim po e-pošti 18. 2. 2013. Prisotni na
zapisnik niso imeli pripomb.
Sklep 1: Zapisnik 10. seje IO se sprejme in objavi na spletni strani društva.

Ad 2

V skladu s sklepom zadnje seje IO se je dne 4. marca 2013 konstituiral uredniški odbor Muzejske
knjižnice. Na prvi seji je uredniški odbor sprejel temeljna izdajateljska izhodišča ter smernice uredniške
politike muzeoloških publikacij.
Dne 4. marca smo izvedli prvi letošnji Muzeoforum, drugi bo na vrsti 9. aprila.
Za 8. marec napovedane muzejske zimske igre so bile na žalost zadnji dan odpovedane, prijavljeni so
bili o tem obveščeni zjutraj. Predlog IO je, naj se zimske igre v naslednjih letih organizirajo v mesecu
januarju, ko je manj možnosti za odpoved; s strani IO se pri igrah angažira Estera Cerar.
14. marca je predsednica na MIZKŠ oddala prijavo javnega programa dela SMD za leto 2013.
Priprave na strokovno ekskurzijo v Pariz so v teku, trenutno je 23 prijavljenih.
19. marca se je iztekel rok za oddajo vlog oz. kandidatur za Valvasorjeve nagrade, priznanja in
diplome. IO se bo s sklepi Komisije seznanil na naslednji seji, ki bo predvidoma 26. aprila v NMS –
Metelkova. Jeseni poteče mandat sedanji Komisiji, potrebno bo evidentirati člane nove Komisije.
Z izstopom iz Kulturniške zbornice (sklep prejšnje seje) še počakamo, dokler se ne prepričamo o
postopku včlanitve in ev. možnostih nižje članarine.
Sklep 2: Prisotni se seznanimo z opravljenim delom SMD v zadnjem mesecu.
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Ad 3

V zadnjem mesecu je SMD med članstvom izvedlo postopek evidentiranja tem za letošnje zborovanje.
Dobili smo 3 predloge: Muzejska etika, Fotografija v muzeju (že bila tema zborovanja na Ptuju) ter
Raziskovalna dejavnost v muzejih. Glede na to, da je preteklo leto izpadla že oblikovana in najavljena
tema Zbiranje gradiva v muzejih (predvidena moderatorka Barbara Ravnik), smo se člani IO odločili,
da letos pod istim krovnim naslovom “Slovenski muzeji v 21. stoletju – kako naprej?” izvedemo
slednjo. Moderatorka Barbara Ravnik je pripravila sinopsis teme; povabilo razpošljemo članom SMD
20. oz. 21. marca. Rok za prijavo prispevkov je 15. april.
V naslednjem mesecu bo poleg povabila k aktivnemu sodelovanju na zborovanju težišče dela na
valorizaciji prispelih vlog za Valvasorjeve nagrade in priznanja. Delo Komisije mora biti zaključeno do
naslednje seje IO, 26. aprila, podelitev nagrad bo v Radovljici, predvidoma 20. maja ob 13. uri.
Z namenom povezovanja članstva ter pripadnosti društvu bomo predvidoma 6. aprila ob Domu
muzealcev na Bledu organizirali družabno srečanje. V naslednjem tednu imenujemo organizacijski
odbor.
Drugi letošnji Muzeoforum bo izjemoma v torek, 9. aprila. Osrednji gost Elizabete Petruša Štrukelj bo
arhitekt Mark Leslie iz Dublina, saj bo tema Vloga arhitekta pri interpretaciji dediščine v muzejih.
10. in 11. aprila se bo ob delovnem obisku Beograda Verena Vidrih Perko srečala s predsednikom
Muzejskega društva Srbije Čedomirjem Janičićem ter ga povabila na naše zborovanje.
Teden kasneje, od 17. do 21. aprila, bo strokovna ekskurzija v Pariz; strokovni vodja bo Andrej
Smrekar.
Sklep 3a: Še v tem tednu nagovorimo članstvo k pripravi prispevka za letošnje zborovanje SMD v

Kranju.

Sklep 3b: V naslednjem mesecu bo Komisija za podelitev Valvasorjevih nagrad in priznanj opravila

svoje delo – do 26. aprila bo izbrala letošnje Valvasorjeve nagrajence ter zatem pripravila Knjižico
nagrajencev.
Sklep 3c: Seznanili smo se z drugimi aktivnostmi društva v prihajajočem mesecu.

Ad 4

Ker bo seji IO sledil občni zbor SMD, smo prisotni pregledali gradivo ter evidentirali člane organov
občnega zbora, ki je sledil tej seji.

Ad 5

Seznanili smo se s podatkom, do občnega zbora za leto 2013 članarino plačalo 238 članov ljubiteljev,
kar je 93 % glede na lansko število plačanih, ter 122 rednih članov oz. 51 % glede na lansko število
plačanih.
Seja IO SMD je bila zaključena ob 12.40 uri.

Celje, 22. 3. 2013

Zapisala:
Marija Počivavšek
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