
 

Ob 11.30 bo sledil Obèni zbor ICOM Slovenija in volitve. 

Nina Zdraviè Poliè
Èlanica Predsedstva ICOM EVROPA Predsednica ICOM Slovenija

dr. Tanja Roženbergar

V A B I LO
Slovenski odbor ICOM v sodelovanju z ICOM EVROPA alianso  

Vas vljudno vabi na predstavitev UNESCO-vega
 

 

v torek, 7. marca 2017, ob 10.00 
v Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana.

Uvodna beseda: dr. Tanja Roženbergar, predsednica ICOM Slovenije
Predstavitev Priporoèila:

Nina Zdraviè Poliè, ICOM Slovenija in ICOM EVROPA
ddr. Verena Vidrih Perko, ICOM Slovenija: Priporoèilo v praksi

 

PRIPOROÈILA O ZAŠÈITI IN PROMOCIJI MUZEJEV IN ZBIRK, 
NJIHOVE RAZNOLIKOSTI IN VLOGE V DRUŽBI 

(Recommendation on the Protection and Promotion of  Museums and Collections, 
their Diversity and their Role in Society)

UNESCO-vo Priporoèilo o zašèiti in promociji muzejev in zbirk, njihove raznolikosti in vloge v družbi  je bilo formalno sprejeto na 
38. Zasedanju Generalne konference UNESCO novembra 2015. Ob upoštevanju obsežnih družbeno-ekonomskih in 
politiènih sprememb, ki so vplivale na vlogo in raznolikost muzejev po sprejetju Dokumenta UNESCO 
o najuèinkovitejših naèinih, kako narediti muzeje dostopne vsem, predstavlja novo Priporoèilo o zašèiti in promociji muzejev in zbirk, o 
njihovi raznolikosti in o njihovi vlogi v družbi, odloèilen korak k razvijanju in uveljavljanju inovativne in odprte vizije muzejev 
enaindvajsetega stoletja. 
UNESCO priporoèa državam èlanicam (veè kot 200 držav iz celega sveta), da izvajajo doloèbe Priporoèila in sprejmejo 
vse potrebne zakonodajne in druge ukrepe za uveljavljanje naèel in norm, zapisanih v tem Priporoèilu, na obmoèjih pod 
njihovo jurisdikcijo.
Prav tako, je aliansa ICOM EVROPA na svoji konferenci v Lizboni novembra 2016 sprožila pobudo, da Nacionalni 
odbori ICOM ta dokument in njegova priporoèila predstavijo, implementirajo in promovirajo v okviru svojih držav in 
vladnih organov, ki so odgovorni za muzeje. Leta 2018 se prièakuje od držav èlanic UNESCA, da bodo poroèale o uspehu 
razširitve tega Priporoèila. ICOM Slovenija je organiziral in zagotovil prevod Priporoèila v slovenskem jeziku, ki bo širše 
dostopno in objavljeno v razliènih medijih. Svoj izvod Priporoèila in vprašalnika boste prejeli na predstavitvi.

»Priporoèilo UNESCO je za vse strokovnjake in naèrtovalce sredstvo, da se sooèijo s sodobnimi izzivi in da v polni meri izkoristijo potenciale 
muzejev kot prostorov za èašèenje življenja in državljanstva,« je ob njegovem sprejetju zapisala Irina Bokova, generalna direktorica 
UNESCO. 

iz leta 1960 

Udeležbo na predstavitvi Priporoèila prosimo potrdite do 6. marca 2017 na etnomuz@etno-muzej.si. 
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