Zápis z jednání Valné hromady Českého svazu muzeí v přírodě
Datum: 21. říjen 2009
Místo jednání: Valašské muzeum v přírodě, Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm
Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. zahájení – Ing. Vítězslav Koukal, CSc.
2. kontrola zápisu z jednání VH 18. listopadu 2008
3. organizační záležitosti:
24. a 25. konference AEOM
Na úvod informoval zúčastněné členy prezident svazu o 24. konferenci Asociace evropských
muzeí v přírodě. (AEOM). Zároveň vyzval členy, aby se začali připravovat na 25. konferenci,
která se uskuteční v roce 2011, poslední týden v srpnu ve slovenském Martině a v Rožnově
pod Radhoštěm. Konference bude trvat 5 dní, součástí budou exkurze, jak po slovenských
muzeích v přírodě tak také do Valašského muzea v přírodě a Strážnice. Tématem této
konference bude Agrikultura a vzdělávání.
Konferenční poplatek činí 900 EUR.
Únia muzeí v přírodě na Slovensku
slova se dále ujala předsedkyně Svazu muzeí v přírodě na Slovensku PhDr. Iveta Zuskinová,
která informovala účastníky VH o situaci slovenských svazových skanzenů. Pozvala členy
VH na seminář k 10. výročí založení svazu muzeí v přírodě v následujícím roce 2010.
- u příležitosti tohoto výročí v roce 2010 bude podepsána vzájemná smlouva mezi ČSMP a
Svazem slovenských muzeí v přírodě
Členství ve svazu muzeí:
žádost o řádné členství bude nabídnuta vybraným archeoskanzenům a nově založeným
muzeím v přírodě (Modrá u Velehradu, Březno u Loun, Vysoký Chlumec a další)
ve věci individuální členství - budou osloveni odborníci, kteří se zabývající se problematikou
lidového stavitelství, skanzeny (PhDr. Jiří Langer)
valná hromada schválila individuální členství pro:
Mgr. Markéta Mikulčíková , Národní ústav lidové kultury ve Strážnici
BcA. Karel Konopka , Soubor lidové architektury Zubnice

Pracovní seminář
na rok 2010 bylo stanoveno širší téma pracovního semináře Muzejní expozice v muzeích
v přírodě, jako hlavní téma bylo navrženo: hliněné podlahy a problematika spojená
s jejich realizací
Propagace
Valná hromada schválila:
ve spolupráci se všemi členy svazu bude připravena skládačka pro rok 2010 s aktuálním
nabídkou programů, které jednotlivá muzea během roku pořádají. Jednotliví členové dodají
harmonogram programů na příští rok nejpozději do poloviny listopadu 2009. Skládačka by
měla být k dispozici již na Veletrhu muzeí Regiontour na leden 2010 (13. – 17. leden.).
vydání společné publikace Česká muzea v přírodě, v roce 2011, publikace bude opatřena
anglickou mutaci
vydání společného stolního kalendáře na rok 2011
vydat členské průkazy ČSMP v počtu několika kusů pro každé muzeum
označit pokladny členských muzeí Logem ČSMP
Na obě publikační záležitosti bude vypracována finanční kalkulace a dle ní rovnoměrně
rozdělen podíl pro jednotlivá muzea. Bude stanoven závazný počet výtisků, které si členové
svazu povinně odeberou.

Logo ČSMP
tajemník svazu zajistí registraci loga na Úřadě pro průmyslové vlastnictví

Zapsal: Mgr. Petr Liďák

V Rožnově pod Radhoštěm 21. října 2009

