SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
Linhartov trg 1
4240 RADOVLJICA

ZAPISNIK 20. SEJE IO SMD,
ki je bila v petek, 12. 9. 2014, ob 9.00 v Mestnem muzeju – MGML, Ljubljana
Prisotni člani IO:
mag. Damjana Fortunat Černilogar, Irena Lačen Benedičič, Elizabeta Petruša Štrukelj, Verena ŠtekarVidic (predsednica).
Opravičeno odsotni: mag. Mojca Jenko, mag. Darko Knez, dr. Marija Počivavšek.
Ostali prisotni: mag. Estera Cerar in dr. Staša Tome (nadzorni odbor) ter ddr. Verena Perko in Dragica
Trobec Zadnik (disciplinski organ).
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje z dne 20. 6. 2014
2. Delo društva od zadnje seje
- Kratko poročilo finančnem stanju društva
- priprave na 15. zborovanje v Kočevju (potrditev končnega programa zborovanja)
- Poročilo o Domu muzealcev
- drugo
3. Delo društva do naslednje seje, predvidoma 10. 12.
- Dubrovnik, september
- Izvedba zborovanja muzealcev v Kočevju
- Regionalna izobraževanja (Novo mesto, Nova Gorica, Ljubljana)
- Muzeoforum
- ekskurzija v Italijo za ljubitelje
- organizacija novoletnega srečanja SMS, ICOM, SMD
- drugo
1. Predsednica V. Vidic je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka IO SMD, prisotni so ga soglasno
potrdili. V nadaljevanju nas je predsednica seznanila z internim društvenim delom, poslan je bil
drugi zahtevek za finančna sredstva na MZK. V. Vidic je poročala tudi o Domu muzealcev na
Bledu, kjer je bilo nedavno vlomljeno. Do občnega zbora bo IO pripravil predlog za upravljanje
doma. Ker so davčne dajatve narastle, so povabili tudi župana občine Bled, da pove svoje videnje
in način izrabe Doma.
2. Za The Best in Heritage v Dubrovniku je SMD rezerviranih nekaj sredstev. Ker je odpovedala
udeležbo Elizabeta, imajo prednost Valvasorjevi nagrajenci, a tudi drugi aktivni člani, ki bi se jim
omogočilo udeležbo. Nagrajence je predsednica obvestila in še čaka, da se odzovejo.
3. Sledila je predstavitev problema o nadaljnjem vodenju Muzeoforuma, ker se Elizabeta upokojuje.
Dragica Trobec je v kratkem nagovoru prisotnih orisala krasne teme in pomembno vlogo, ki jo je
dosedaj Muzeoforum odigral v slovenskem muzealstvu. Poudarila je potrebo po kontinuiteti in
odpiranju novim temam ter po nadaljevanju organizacije. V. Perko je omenila, da se je že pred
letom ponudila k sodelovanju, prisotni so prav tako menili, da bi bilo treba povabiti kandidate za
vodenje osebno, lahko bi jih bilo več, tako npr. se je ponudil že lani skupaj z V. Perko tudi Borut
Rovšnik. V jedru naj bi skupina ohranjala dosedanje tradicijo in ga nadgrajevala. D, Trobec je
omenila tudi M. Skočir, ki bila pripravljena sodelovati. Dragica Trobec in V. Perko sta poudarili
nujnost povezovanja med SMD, ICOM in SMS.
4. Regijsko izobraževanje pod vodstvom V. Perko in D. Kneza je bilo načrtovano za 29. septembra,
potekalo naj bi v Novem mestu.
5. Za udeležbo na kongresu Hrvaškega muzejskega društva je rezervirano nekaj denarja, povabilu
se je odzvala predsednica, vodi pa želja po aktivnejšem sodelovanju. Odzvala se je tudi Marjetka
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Balkovec Debevec, predsednica se bo udeležila konference vsaj 1 dan, zaprosila je prisotne za
fotografije in pozvala, da se še kdo udeleži.
Organizacija MUZEOFORUMa: Elizabeta je predstavila vsebino in termin, ki naj bi bil 17. 11.
2014, (morda tudi 1. 12. 2014), sodelavka Darinka Kolar Ozvald ni imela predlogov za vsebine,
sodelovali bodo dr. A Gaspari, Charlote Holmes, Alenka Bartulovič, in dr. Staša Tome. Elizabeta
je zaprosila V. Perko, da si študentje heritologije ogledajo muzej in napravijo neko poročilo o
načinu upravljanja z razstavo, ki se prestavlja sem in tja in ni niti odprta za javnost. Muzej
Policijske akademije je bil pod prejšnjo kustosinjo Biserko urejen in imel je nek poseben status, ki
pritiče muzejem s posebnimi eksponati. Ob muzeoforumu, ki bo potekal v muzeju Policijske
akademije, bo tudi vodstvo po razstavi.
Ekskurzija po Italiji bo potekala med 16. in 20. oktobrom v Neapelj, Pompeje, Pestum, Monte
Casino. Prijave bodo direktno na Street Tour, ekskurzija je namenjena prvenstveno ljubiteljskim
članom SMD, gre tudi nekaj rednih članov. Predsednica je omenila, da so člani muzealci
naprošeni za nudenje kakšne manjše pomoči ostalim ljubiteljskim članom.
Okoli 10. decembra skupno srečanje, ICOM, SMD in SMS.
Decembra bo tudi zadnja seja, kot običajno na isti dan.
Zborovanje v Kočevju je v polnem teku. Do pričujočega sestanka je prijavljenih 40 udeležencev.
Ekskurzija bo obsegala ogled Gotenice, muzeja in razstave o Kozlerju, ogled centra Kočevja in
Kočevske reke, kjer so bile leta 1952-56 podrte vse cerkve in pokopališča. Vključena bo tudi
arheološka pot Videm nad Brezovico, neznana Spaha, obisk Kulturnega doma Predgrad, razstave
s kosilom in povratek v Kočevje. Prvi večer je v ta namen organizirano predavanje dr. Mitje
Ferenca o Kočevarjih in izgubljeni domovini.
V. Perko je podrobneje predstavila program, vsebinske sklope in diskusijo.
Predsednica je pojasnila organizacijo dogodka, zunanjim sodelavcem bo SMD plačalo potne
stroške, morda tudi honorar. Dragica Trobec je pojasnila prisotnim, da gre za izjemno temo, da pa
imamo kodeks muzejske etike h kateremu bi morali sprejeti dopolnilo oz. kot kodeks vseh
slovenskih muzealcev. V. Perko je omenila, da bo začela 3. del konference s prisego dr. Josipa
Korošca iz predvojnega sarajevskega Zemaljskega muzeja. Konferenca naj bi bila usmerjena v
diskusijo in odpiranje osnov sprejemanja etičnega kodeksa kot obliko prisege za delo v muzejih.
Program zborovanja je bil sprejet, D. Trobec se je še pozanimala, kako je s sodelovanjem z dr.
Suzano Radović Gjurin, ki je dan kasneje pojasnila, da letos ne more sodelovati.
Zbornik predavanj in predstavitev naj bi natisnil konec leta, kjer bodo objavljeni tudi sklepi. Tekste
naj bi avtorji oddali do 1. novembra 2014 moderatorjema in urednici Idi Gnilšak.
Tudi v SMD bi lahko v sodelovanju z ICOM, SMS in predstavniki muzealcev iz sosednjih držav
organiziralo zborovanje ali celo znanstveni kongresa muzealcev z mednarodno udeležbo.
Irena Lačen Benedičič je poročala o predlogu za točkovanje:
- kreditne točke (koliko) podeljuje Arhiv RS na podlagi oddanega programa organizatorja posveta,
izobraževanja, kot je objavljeno na spletni strani ARS Strokovno usposabljanje - kreditne točke. To
omogoča Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev
ponudnikov
storitev,
ki
delajo
z
dokumentarnim
gradivom,
za
katerega
je
zakonska podlaga ZAKON O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA TER
ARHIVIH (ZVDAGA). Preverili smo sistem pridobivanja oziroma podeljevanja kreditnih točk na
zborovanju, kot ga imajo arhivisti. V muzejih še to ne bo mogoče, ker nimamo zakonske podlage.
Sicer odgovorna za arhive na MK Nina Zupančič Pušavec opozarja tudi na slabosti tovrstnega
točkovanja, ki ne pripomorejo k večji udeležbi na zborovanjih.
Dragica Trobec je poročala o urejanju dokumentacije Valvasorjevih nagrad, urejeno v Arhivu
Slovenije, in pozvala komisijo, da pošilja na sedež društva gradivo sproti, za vsako leto posebej.
Spomnjeno je bilo še, naj komisija pripravi tudi poslovnik o svojem delu.

Seja se je zaključila 11.30.

Zapisnik: ddr. Verena Perko
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