
IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG NACIONALNOG KOMITETA ICOMA 
ZA 2008. GODINU 

 
Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a osnovan je 1991. godine a primljen je u 

članstvo ICOM-a na Generalnoj skupštini ICOM-a u Quebec Cityju 1992. godine, a 
djeluje sukladno Rješenju Ministarstva uprave Republike Hrvatske UP-1230-02/98-
01/129, Ur.br. 515-02-02-98-2 od 12. veljače 1998. god. i u skladu sa Statutom Udruge 
od 22. prosinca 1997. godine. HNK ICOM djeluje kao međunarodna nevladina 
organizacija u A statusu pri UNESCO-u. Sjedište Udruge je trenutno u Zagrebu, u 
Etnografskom muzeju, Trg Mažuranića 14. 

HNK ICOM je dobrovoljna Udruga stručnih muzejskih djelatnika i ustanova koje 
obavljaju muzejsku djelatnost, te nekoliko stručnjaka koji ne rade u muzejima, ali su 
usko povezani s muzejskom praksom. 

Financiranje redovne djelatnosti HNK ICOM-a osigurava Ministarstvo kulture 
Republike Hrvatske, a pojedine programe financijski podržava Gradski ured za 
obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba i Zagrebačka županija. 

Prema odredbama Statuta za provođenje programa HNK ICOM-a odgovoran je 
Izvršni odbor HNK ICOM-a čiji su članovi Lidija NIkočević, zamjenica predsjednika, 
Vesna Delić Gozze, Željka Jelavić , Branka Šprem Lovrić i Damodar Frlan, predsjednik, 
izabrani na Godišnjoj skupštini u 12 svibnja 2008. god. Sjedište tajništva HNK ICOM-a 
je u Etnografskom muzeju u Zagrebu, a administrativne i računovodstvene poslove 
obavljaju  Ljiljana Plavac, Mirjana Klasić i Nada Šćuric.  
 

Ovaj izvještaj sadrži pregled aktivnosti Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM-a, 
odnosno njegovih članova tijekom 2008. godine.  
 

Tijekom 2008. god. održane je 5 sjednica Izvršnog odbora. IO je razmatrao i 
odlučivao o tekućim poslovima, o provedbi i financiranju pojedinih akcija iz Programa za 
2008. god., te o oblikovanju i prijavi Prijedloga programa rada za 2009. god. 
Ministarstvu kulture RH i Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada 
Zagreba. 
 
 
ČLANSTVO 

 
15. prosinca 2008. HNK ICOM ima 103 članova, od kojih 82 individualnih i 21 

institucionalnih. Prošle godine primljeno je 12 novih članova. 
 
Dio članova uplatio je svoje članarine po isteku roka 1. travnja tako da je novac od 

zakašnjelih uplata doznačen ICOM-u koncem godine, kada je poslan i konačni popis 
redovnih članova HNK ICOM-a u 2008.  

Neki članovi izabrani su ili su već bili članovi Izvršnih odbora Međunarodnih 
komiteta ICOM-a: Goranka Horjan predsjednica ICR, Zvjezdana Antoš članica ICME-a,  
Maja Šojat Bikić članica CIDOC-a I Davor Fulanović član CIMUSET-a. 

 
 



SAVJETODAVNI KOMITET ICOM-a 
 

Predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM sudjelovao je u radu 71. 
sjednice Savjetodavnog komiteta ICOM-a na redovnom godišnjem zasjedanju u Parizu, 2 
– 6. lipnja 2008.  

 
 
CEICOM 
 

HNK ICOM je član CEICOM-a od 1993. god. CEICOM je regionalna inicijativa 
koja okuplja članove iz 8 država Srednje Europe. U kolovozu 2007. Tijekom Generalne 
konferencije ICOM-a u Beču održana su 2 sastanka CEICOM-a. Raspravljalo se o 
budućnosti CEICOM-a i načinu njegova rada, ako I o budućim sastancima. 

5-7. prosinca 2008. Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a organizirao je radni 
sastanak u CEICOM-a u Zagrebu. Sudjelovalo je 12 članova iz 5 nacionalnih komiteta. 
Predstavnik svakog Nacionalnog komiteta ukratko je opisao situaciju u svojoj zemlji 
nakon čega je uslijedila plodna diskusija i razmjena mišljenja. Drugi dan bio je posvećen 
raspravi o budućnosti CEICOM-a i načinu njegova rada. Prisutni su se složili oko statusa 
Izjave o poslanju te o poboljšanju razmjene informacija prije svega putem weba. 
 

 
ICOM EUROPA 
 
 Od osnutka ove regionalne organizacije 1995. god HNK ICOM je njezin aktivni 
član čime doprinosi promicanju regionalnih interesa. Od 2005 godine ICOM Europe    
intenzivirao je svoj rad putem kojeg nastoji istaknuti probleme imigranata i izbjeglica, te 
djelovati u različitim regijama Europe. Nastoji uspostaviti suradnju s Regionalnom 
organizacijom arapskih zemalja. U tom smislu je organizirano više aktivnosti. 
 
Izvršni odbor ICOM-Europa održao je 2008. godine 3 sjednice. Prva je održana 4. 
travnja u Bruxellesu, a razmatrana su pitanja redovne djelatnosi, priprema za sjednicu 
Savjetodavnog komiteta ICOM-a početkom lipnja u Parizu, informacije o prijavljivanju 
na natječaj europskih fondova za financiranje rada, te pripreme za konferenciju “Između 
stare i nove Europe”. Druga sjednica održana je 3. lipnja u Parizu tijekom zasjedanja 
Savjetodavnog komiteta ICOM-a, a razmatrane su pripreme za konferenciju “Između 
stare i nove Europe”. Konferencija “Između stare I nove Europe” održana je 28.9-6.10 
2008. U Tirani, Ohridu, Solunu i Istanbulu. Organizirano je više stručnih skupova i 
rasprava s lokalnim stručnjacima, kao i razgledanje više muzeja. Održane su I 2 sjednice 
Izvršnog odbora.  
 
 
MEĐUNARODNI DAN MUZEJA 
 
 Tema Međunarodnog dana muzeja bila je "Muzeji kao činitelji drupštvenih 
promjena i razvitka". Kao i svake godine ovaj dan obilježen je u Hrvatskoj nizom 
manifestacija i aktivnosti u pojedinim muzejima o čemu je primljen detaljni izvještaj T. 
Cukrov iz MDC-a. Muzejski dokumentacijski centar je raspisao natječaj za likovno 



rješenje prigodnog plakata, a uz sudjelovanje HNK ICOM-a izabran je i tiskan rad Borisa 
Ljubičića.  

 
 
 
OSTALE AKTIVNOSTI HNK ICOM-a TIJEKOM 2008. GODINE 
 
Za travanjski broj stručnog glasila Museum Aktuell koji izlazi u Muenchenu prikupljen je 
slikovni materijal i tekstovi kojima je predstavljeno 27 muzeja iz Hrvatske. 
 
U 21. siječnja 2008. je u Sarajevu predstavljen Etički kodeks za muzeje, prijevod ICOM-
ovog izdanja, na hrvatskom, bošnjačkom i srpskom jeziku. Hrvatsko izdanje je pripremio 
HNK ICOM. 
 
22-25. svibnja HNK ICOM je sudjelovao na zajedničkom sastanku ICOM-a BiH, Srbije i 
Makedonije u Prijepolju (Srbija) kojom prilikom je osnovana regionalna alijansa 
Jugoistočna Europa. 
 
HNK ICOM je sudjelovao u financiranju domjenka priređenog u povodu otvorenja 
manifestacije "Najbolje u baštini" u Dubrovniku, u rujnu 2008. Sudionike konferencije i 
članove ICOM-a pozdravila je predsjednica ICOM-a Alissandra Cummins. 

 
HNK ICOM je sufinanciranjem domjenka sudjelovao u obilježavanju Prvog kongresa 
muzealaca RH u studenom2008. 
 
HNK ICOM je pomogao organizaciju Godišnje konferencije ICDAD-a koja je održana  4-
9.6. 2008. u Zagrebu u Muzeju za umjetnost i obrt  

 
G. Horjan i V. Maligec sudjelovale su kao predstavnice HNK ICOM-a na sastanku 
regionalne alijanse ICOM-SEE u Beogradu 5-7. prosinca 2008. 
 
Kao i svake godine, HNK ICOM je osigurao sredstva za plaćanje svih kotizacija svojim  
članovima za koje su pristigli zahtjevi. Fnancirano je 20 kotizacija u iznosu  
od 44.249,23 kn. 

 
predsjednik HNK ICOM-a 
 
Damodar Frlan 
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