SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
Linhartov trg 1
4240 RADOVLJICA

ZAPISNIK 16. SEJE IO SMD,
ki je bila v petek, 7. 2. 2014, ob 9. uri 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:
– Nadzorni odbor: mag. Estera Cerar;
– Disciplinski organ: ddr. Verena Vidrih Perko.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje in korespondenčnih sej
Delo društva od zadnje seje
Delo društva do naslednje seje, predvidoma marca 2014
– Priprave na občni zbor
– Poročilo 2013
– Plan 2014 Zimske igre
Ureditev arhiva
Dom muzealcev
Razno

Ad 1

Seja je bila sklepčna.
Prisotni so potrdili predlagani dnevni red.

Ad 2

Zapisnik 15. seje z dne 11. 12. 2013 je bil posredovan članom in članom drugih organov po e-pošti
dne 20. decembra 2013. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb. Po redni seji so bile še tri
korespondenčne seje, 17., 23. in 30. januarja 2014, na katerih je IO SMD predlagal svoje člane v
(strokovne) svete Medobčinskega muzeja Kamnik (mag. Ano Motnikar), MGML (dr. Matejo Kos) in
Narodni muzej Slovenije (dr. Andreja Smrekarja).
Sklep 1: Zapisnik 15. seje se sprejme in objavi na spletni strani društva. Potrdimo zapisnike treh
korespondenčnih sej.

Ad 3

Predsednica je podala kratko poročilo o delu društva od zadnje seje do danes.
– Dne 17. januarja smo na spletni strani objavili razpis za Valvasorjeve nagrade, s katerim smo
seznanili tudi članstvo in je odprt do 17. marca 2014. V Kranju izvoljena komisija za podeljevanje
nagrad se bo prvič sestala ob razstavi Tolminski punt v Tolminskem muzeju.

–
–

–
–

–
–

Na spletni strani so zdaj objavljeni naslovi muzejev (se ažurirajo), ki obiskovalcem s kartico SMD
omogočajo brezplačen vstop. Predlog: v letu 2015 bi izdali nove kartice, z dotiskom Press
(podobno imajo sorodna društva). Razmislimo, potrditev na občnem zboru.
Sklepe 14. zborovanja SMD v Kranju pošljemo na Ministrstvo za kulturo in so dogovorimo za
sestanek v zvezi z izvajanjem javne službe, kar je tudi predmet omenjenih sklepov.
Na Ministrstvo za kulturo smo oddali zaključno finančno in vsebinsko poročilo za leto 2013.
Program je bil bogat in raznolik, vse zastavljene projekte smo izvedli, na prireditvah je bilo veliko
udeležencev.
Prejeli smo obvestilo Ministrstva za kulturo o višini sofinanciranja društvenega programa v letu
2014: sredstev bo manj kot lani, 12.400 €; predsednica predlaga takšno razporeditev:
o izvedba izobraževalnih vsebin
.
.
3.300 €
o mednarodna dejavnost
.
.
.
500 €
o promocijska dejavnost (Valvasorjeve nagrade)
7.000 €
o izhajanje strokovnih publikacij
.
.
1.600 €
Sklep 2: Seznanili smo se z delom poročila, ki smo ga poslali na Ministrstvo za kulturo.
Sklep 3: Potrdimo okvirno razporeditev sredstev za delovanje SMD v letu 2014.

Ad 4
Delo društva do naslednje seje, v marcu:
– Poročilo za 2013
o Predsednica in računovodkinja pripravita poročilo o delu v letu 2013, ki ga potrdi občni
zbor.
– Priprave na občni zbor
o Občni zbor bomo sklicali v marcu, predvidoma v MGML, pred tem bo seja IO. Društvo ima
trenutno 544 članov (202 redna, 342 ljubiteljev). Na občnem zboru bomo sprejeli nove
člane in se seznanili z izstopi (tistih, ki so oddali izstopne izjave oz. tistih, ki tri leta niso
plačali članarine – po tem času članstvo avtomatično preneha).
– Plan 2014
o Izvajanje programa bo potekalo v skladu z začrtanim. Glede izvedbe izobraževalnih
vsebin bomo na naslednji seji IO imenovali delovno skupino, ki bo oblikovala strategijo
izobraževanja (prepoznat potrebe, poiskat predavatelje …)
o 15. Zborovanje SMD bo 10.–11. 10.2014 v Kočevju, tema: Muzejska profesionalna etika.
Podan je bil tudi predlog teme za prihodnje leto: Tehniška dediščina (leto 2015 bo
mednarodno leto tehniške dediščine).
o Strokovni ekskurziji: Gradec (za redne člane) in južna Italija (za ljubitelje, vodi Verena
Perko).
– Zimske igre
o V Črni na Koroškem bodo 3. marca, organizator Koroški pokrajinski muzej, program je
sooblikovala Estera Cerar.
o Kotizacija bo med 20 in 25 € (za smučarje) ter med 10 in 15 € (za pohodnike).
o Meja med mlajšimi in starejšimi tekmovalci ostaja 45 let.
o Obvestila razpošljemo v sredo, 12. februarja.
Sklep 4: IO SMD na naslednji seji imenuje delovno skupino za program izobraževanja muzealcev,
katera pripravi strategijo tega sklopa.

Ad 5

Točke pod 5/Ureditev arhiva zaradi odsotnosti Dragice Trobec Zadnik nismo obravnavali.

Ad 6

Točke pod 6/Dom muzealcev zaradi odsotnosti Andreja Smrekarja nismo obravnavali.

Ad 7
Jutri je slovenski kulturni praznik, vrata muzejev bodo široko odprta, ponekod bomo delili muzejske
publikacije; temu se pridružuje tudi SMD – izbor, ki ga pripravi Darko Knez, bo na voljo v Narodnem
muzeju Slovenije.

Glede na slab odziv muzejskega knjižnega sejma med nemuzejsko publiko, kateri je pravzaprav
namenjen, bomo predlagali SMS, da v prihodnje muzejsko založništvo predstavimo na slovenskem
knjižnem sejmu v Cankarjevem domu.
Članstvu smo posredovali dopis NUK Digitalne vsebine: nastanek, hranjenje in dostop. Ob tem se je
pojavil pomislek uporabnikov Galisa, ki so od Semantike prejeli dopis, v katerem uporabnike
obveščajo, da bodo v kratkem prejeli anekse k pogodbam, »ki vsem aktivnim naročnikom zagotavljajo,
da bo rešitev postala odprtokodna v primeru, da Semantika preneha z njenim razvojem«. A problem je
ravno v tem: uporabniki bi morali do izvorne kode Galisa dostopati v vsakem trenutku (in ne samo v
primeru, če bi Semantika kadarkoli prenehala z razvojem aplikacije, saj so podatki v Galisu naši,
muzejski, dediščina pa je last države (državni denar za inventarizacijo v Galisu). S tem stališčem
seznanimo SMS in direktorje muzejev – uporabnike Galisa.

Seja IO je bila zaključena ob 13.45.

Celje, 9. 2. 2014

Zapisala:
Marija Počivavšek

