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Zápis zo IV. zasadnutia
Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti
Zväzu múzeí na Slovensku
Dátum konania:

28. 4. 2016

Miesto konania:

Liptovský Mikuláš, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Prítomní:

Jan Dolák, Daniel Hupko, Andrea Jamrichová, Viera Majchrovičová,
Zuzana Šullová, Soňa Šváčová (podľa prezenčnej listiny).


Program zasadnutia:
1. prehliadka stálych expozícií Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva
2. kontrola uznášaniaschopnosti
3. návrhy na podujatia – žiadosti o dotácie z Fondu na podporu umenia
4. návrhy na činnosť komisie v rokoch 2016 – 2017

Priebeh zasadnutia:
1. Zasadnutie komisie sa uskutočnilo v Slovenskom múzeu ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, ktorého prehliadku stálych expozícií členom
komisie umožnila riaditeľka múzea, doc. D. Šubová, ktorá členov komisie i osobne
sprevádzala. Predmetom exkurzie boli priestory múzea, určené na prezentačné
a edukačné činnosti (stále expozície, výstavné priestory, seminárna miestnosť
a miestnosť pre aktivity s deťmi počas návštevy múzea).
2. Zasadnutie komisie sa uskutočnilo viedla predsedníčka V. Majchrovičová, ktorá
vykonala kontrolu uznášaniaschopnosti – prítomnách bolo šesť z ôsmich členov
komisie – zasadnutie bolo uznášaniaschopné.
3. Predsedníčka V. Majchrovičová odprezentovala zámer výboru komisie v roku 2016
pracovať na dvoch projektoch, podaných ako žiadosť o dotáciu z Fondu na podporu
umenia:
1. Štandardy odborných múzejných činností (1. etapa) – vypracovanie komplexného
písomného materiálu – štandardov odborných múzejných činností v súlade
s platnou múzejnou legislatívou, ktorý bude východiskovým materiálom na
odbornú diskusiu v rámci odbornej obce (posúdenie odborníkmi a pripomienkové
konanie), pričom sa ráta s jeho následným postúpením Ministerstvu kultúry SR
s požiadavkou na jeho zoficiálnenie vhodnou formou (vyhláška, výnos atď.),
2. edícia MM (Metodické materiály ZMS) – vydanie dvoch metodických príručiek na
témy Autorské právo v múzeu a De/Akvizičná činnosť v múzeách v tlačenej
i elektronickej podobe.
Predpokladané zverejnenie výsledkov hodnotenia žiadostí sa uskutoční 15. 7. 2016.
Prítomní členovia informáciu predsedníčky vzali na vedomie.
4. Členovia komisie prediskutovali návrhy na činnosť komisie v nasledujúcom období:

2
- S. Šváčová navrhla tému múzejných zariadení, ktoré zostávajú v úzadí, pričom
metodická podpora ich činnosti je mizivá a mnohé nemajú dostatok informácií, ako
s predmetmi, ktoré spravujú, narábať,
- A. Jamrichová navrhla vzdelávací cyklus s názvom Kultúrne dedičstvo – poznať,
chrániť, komunikovať, ktorý by reflektoval aktuálne témy, pričom ako prvé tému
navrhla identifikáciu a ochrany historických fotografií (2-dňový kurz zameraný na
identifikáciu výrobných techník a materiálu, vrátane špecifík odborného uloženia
a ochrany fotografií v múzeách).
Keďže viac návrhov členovia komisie nepredniesli, predsedníčka rokovanie ukončila
s tým, že svoje návrhy môžu poslať mailom (komisia.odborne@gmail.com) do 31. 5.
2016.
V Bratislave 3. 5. 2016
Zapísal: D. Hupko

........................

Overila: V. Majchrovičová

........................

