SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
Linhartov trg 1
4240 RADOVLJICA

ZAPISNIK 12. SEJE IO SMD,
ki je bila v petek, 26. 4. 2013, ob 8.30
v Narodnem muzeju Slovenije - Metelkova, Ljubljana
Prisotni člani IO:
mag. Damjana Fortunat Černilogar, mag. Darko Knez, Irena Lačen Benedičič, Elizabeta Petruša
Štrukelj, Verena Štekar-Vidic (predsednica), dr. Marija Počivavšek (podpredsednica).
Opravičeno odsotna: mag. Mojca Jenko.
Ostali prisotni: vabljeni člani organov SMD: mag. Estera Cerar, Dragica Trobec Zadnik, ddr. Verena
Vidrih Perko.
Dnevni red:
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje z dne 19. 3. 2013
Delo društva od zadnje seje:
– občni zbor, 19. 3.
– regijsko izobraževanje 2013 v Kranju,
– strokovna ekskurzija v Pariz,
– poročilo Komisije za podelitev Valvasorjevih nagrad in priznanj
3. Delo društva do naslednje seje v juniju, predvidoma 21. 6.
– organizacija in izvedba prireditve podelitve Valvasorjevih nagrad in priznanj v Baročni
dvorani Radovljiške graščine
4. Razno
1.
2.

Prisotni so potrdili predlagani dnevni red.

Ad 1
Zapisnik 11. seje z dne 19. 3. 2013 je bil posredovan prisotnim po e-pošti 28. 3. 2013. Na zapisnik
prisotni niso imeli pripomb.
Sklep 1: Zapisnik 11. seje IO se sprejme in objavi na spletni strani društva.

Ad 2
IO se je seznanil z aktivnostmi društva od zadnje seje:
– 19. 3. občni zbor SMD: Bilo je nizka udeležba, prisotnih je bilo le 19 članov. Prisotni se seznanimo z
overovljenim zapisnikom; takoj se objavi na spletni strani društva. Podpisati je potrebno še zapisnik
nadzornega odbora in inventurne komisije.
– 8. 4. se je predsednica SMD v NMS udeležila odprtja razstave Podobe Balkana in nato še svečane
večerje na Ljubljanskem gradu.
– 9. 4. je bil v NMS na Metelkovi drugi letošnji Muzeoforum, ki je bil zelo dobro obiskan. Na temo
Vloga arhitekta pri interpretaciji dediščine v muzejih je predaval arh. Mark Leslie iz Dublina, ki se je
osredotočil na različne vidike interpretacij vsebin. K predstavitvam smo povabili tudi slovenske
arhitektke – dr. Sonjo Ifko s Fakultete za arhitekturo v Ljubljani, arh. Sanjo Jurca Avci, samostojno
arhitektko z mednarodnimi referencami, arh. Mirjano Koren, direktorico Pokrajinskega muzeja
Maribor ter dr. Stašo Tome, muzejsko svetnico iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki se
prednostno ukvarja z interpretacijo dediščine.
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– Verena Vidrih Perko je v Beogradu izročila pozdrave predsednice SMD predsedniku Muzejskega
društva Srbije, gospodu Čedomirju Janičiću, in pa jubilejni zbornik z ustnim povabilom, da se udeleži
letošnjega društvenega zborovanja v Kranju. Predsednica SMD si je po njegovi zahvali z njim
izmenjala nekaj besed po e-pošti ter mu sporočila datum zborovanja ter da bo tedaj gost SMD.
Predsednica je govorila tudi z gospo Luigijo Negro ter jo prav tako povabila na zborovanje. Oba
gosta bosta po programu v Kranju predstavila delovanje svojih organizacij.
– 15. 4. je bilo v Kranju prvo letošnje regijsko izobraževanje; predavala je Verena Vidrih Perko. Temi:
1. Temeljna muzeološka znanja (potrebe sodobne družbe, muzej kot medij, muzejske javnosti tradicionalni in sodobni muzej, profesionalna etika in odgovornost muzejev do družbe)
2. Muzejska komunikacija (razstava, vloga muzejskega predmeta v procesu komunikacije,
evalvacija razstave).
Izobraževanja se je udeležilo 51 muzealcev, pretežno z Gorenjske. Naslednje izobraževanje bo v
Mariboru 3. junija, za kar bomo v maju zbirali prijave. Verena Vidrih Perko se z direktorico NMS
dogovori še za izobraževanje za osrednjo Slovenijo – direktorica mag. Barbara Ravnik je ponudila
prostor in malico.
– 15. 4. je bil rok za oddajo povzetkov referatov za zborovanje v Kranju, do 31. maja je rok za oddajo
referatov moderatorki Barbari Ravnik.
– 17.–22. 4. je bila strokovna ekskurzija v Pariz. Bila je zelo uspešna, čeprav se je je udeležilo manj
kolegov, kot smo predvidevali. Posvečena je bila impresionizmu, povod pa je bila razstava Slovenski
impresionisti in njihov čas Narodne galerije, ki je bila odprta 17. 4. v Petit Palais. Obiskali smo jo 19.
4. in se tam srečali z direktorico NG dr. Barbaro Jaki ter tamkajšnjim kustosom Silvaniom
Lacombrejem. Po razstavi in tudi sicer po med impresionisti v Parizu nas je enkratno vodil Andrej
Smrekar.
– Z delom je zaključila Komisija za podelitev Valvasorjevih nagrad in priznanj. Predsednica Verena
Vidrih Perko je prisotne seznanila z odločitvami Komisije ter predlagala, da bi na podelitvi prisotne
nagovoril Dragan Živadinov. Prav tako nas je obvestila, da bodo kriteriji za izbor nagrajencev
objavljeni v letošnji knjižici nagrajencev. Muzeološka literatura, ki je bila poslana Komisiji kot priloga
utemeljitvam, ostane v Gorenjskem muzeju.
Sklep 2a: OI SMD se je seznanil s poročilom Komisije o izboru dobitnikov Valvasorjevih odličij.
Sklep 2b: Občnemu zboru bomo predlagali, da se 2. člen Pravilnika dopolni s točko e) Valvasorjev

nagelj. Nagrado Valvasorjev nagelj lahko podeljuje Komisija po lastni presoji in izboru, s poudarkom
na socialni empatiji.

Ad 3
V naslednjem mesecu je pred nami organizacija in izvedba prireditve podelitve Valvasorjevih nagrad in
priznanj v Baročni dvorani Radovljiške graščine. Glede na to, da še ni znan obseg letošnjega
financiranja SMD, društvo trenutno razpolaga le z rezervo iz preteklega leta.
Predsednica predstavi okvirni scenarij prireditve in predlaga izvajalce:
– predsednica SMD je do sedaj že izvedla določene aktivnosti, a spoštuje predlog Komisije, da bi bila
podelitev v SEM. Večina se je strinjala, da je za takšno logistiko premalo časa;
– vabila (mag. Tanja Roženbergar) bi naj bila v Radovljici 10. maja;
– knjižica nagrajencev (ur. Tanja Roženbergar) bi naj bila v Radovljici 17. maja;
– za slavnostnega govornika smo povabili ministra za kulturo, dr. Uroša Grilca; predlog Komisije je, da
bi k nagovoru povabili Dragana Živadinova (KSEVT);
– Komisija seznani kandidate z nagrajenci, točne naslove sporoči na sedež društva;
– predsednica Komisije posreduje končno verzijo zapisnika o izboru Valvasorjevih nagrad;
– pri pripravi diplom bo pomagala Dragica Trobec;
– vsa ostala organizacija bo potekala v Radovljici s tamkajšnjo ekipo.
Sklep 3: Seznanimo se z aktivnostmi, povezanimi z letošnjo podelitvijo Valvasorjevih nagrad in

priznanj, ki bo 20. maja v Radovljici.
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Ad 4
– Dopis Slovenskega etnografskega muzeja z dne 15. 4.: Predlog sprememb terminologije, povezane z
varovanjem in ohranjanjem žive (nesnovne) kulturne dediščine v Zakonu o varstvu kulturne
dediščine in v predlogu Zakona o muzejih, ki ga je pripravila SMS.
– Letos oktobra se bo iztekel mandat članov Komisije za podelitev Valvasorjevih nagrad in priznanj,
zato bo potrebno začeti postopek za izbor novih članov. Po 27. členi Statuta SMD in 8. člena
Pravilnika sedem uglednih članov muzealcev izvoli občni zbor na predlog IO. Zato bomo imeli v
Kranju po zborovanju tudi izredni občni zbor, do 20. 6. pa izpeljemo javni poziv za kandidaturo.
Sklep 4a: IO po 20. maju začne kandidacijski postopek za člane v novem mandatu Komisije za

Valvasorjeve nagrade in priznanja.

Sklep 4b: Komisija pripravi kriterije kot prilogo Pravilniku.
Sklep 4c: V času zborovanja SMD v Kranju bo izredni občni zbor, na katerem bodo izvoljeni novi člani

Komisije za Valvasorjeve nagrade in priznanja, hkrati pa bo dopolnjen Pravilnik s kriteriji za izbor.

Seja IO SMD je bila zaključena ob 11.45.

Celje, 2. 5. 2013

Zapisala:
Marija Počivavšek
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