
IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG NACIONALNOG KOMITETA ICOMA 
2005-2008. GODINE 

 
Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a djeluje sukladno Rješenju Ministarstva 

uprave Republike Hrvatske UP-1230-02/98-01/129, Ur.br. 515-02-02-98-2 od 12. 0 
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 u Zagrebu, Etnografski muzej, 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 osigurava Ministarstvo kulture 
Republike Hrvatske, a pojedine programe financijski podržava Gradski ured za 
obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba. 
 

Ovaj izvještaj sadrži pregled aktivnosti Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM-a, 
odnosno njegovih članova tijekom 2005. godine.  

Prema odredbama Statuta za provođenje programa HNK ICOM-a odgovoran je 
Izvršni odbor HNK ICOM-a čiji su članovi Snježana Pintarić, zamjenica predsjednika, 
Goranka Horjan, Lidija Nikočević, Davor Fulanović i Damodar Frlan, predsjednik, 
izabrani na Godišnjoj skupštini u ožujku 2005. 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.  
 

Tijekom 2005. god. održane su 4 sjednice Izvršnog odbora, odn. 3 u sadašnjem 
sastavu. IO je razmatrao i odlučivao o uobičajenim poslovima, o provedbi i financiranju 
pojedinih akcija iz Programa za 2005. god., te o oblikovanju i prijavi Prijedloga 
programa rada za 2006. god. Ministarstvu kulture RH i Gradskom uredu za obrazovanje, 
kulturu i šport. 
 
ČLANSTVO 

 
31. prosinca 2005. HNK ICOM je imao 99 članova, od kojih 84 individualnih i 15 

institucionalnih. Prošle godine primljeno je 13 novih članova, 12 individualnih i 1 
institucionalan, a 7 članova bilo je u mirovanju. 

 
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 2005.  

Neki članovi izabrani su u Izvršne odbore Međunarodnih komiteta ICOM-a: 
Goranka Horjan predsjednica ICR, Lidija Nikočević članica ICME-a, Želimir Koščević 
član CIMAM-a i Željka Kolveshi potpredsjednica ICMAH i Maja Šojat Bikić članica 
CIDOC-a. 

 
 
 
 



 
SAVJETODAVNI KOMITET ICOM-a 
 

Predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM sudjelovao je u radu 67. 
sjednice Savjetodavnog komiteta ICOM-a na redovnom godišnjem zasjedanju u Parizu, 6 
- 8. lipnja 2003.  

 
Između brojnih točaka dnevnog reda treba je izdvojiti: 

- predstavljanje i raspravu o nacrtu Konvencije o zaštiti raznolikosti kulturnih 
sadržaja i  umjetničkog izražavanja. 

-   predstavljanje kandidata (Moskva-Rusija i Šangaj-Kina) za organizaciju Generalne    
     konferencije 2010. god. 

      -   predstavljanje Strateškog plana ICOM-a za razdoblje 2005-2007. 
      -   predstavljanje revidiranog nacrta Statuta ICOM-a. 
      -    izvještaji o Generalnoj konferenciji 2004. u Seulu i pripremama za Konferenciju u   
           Beču 2007.  

-  rasprava o temi Međunarodnog dana muzeja u 2006. god, izabrana je tema  
   "Muzeji i mladi posjetitelji".  

 
 
CEICOM 
 

HNK ICOM je član CEICOM-a od 1993. god. CEICOM je regionalna inicijativa 
koja okuplja članstvo iz 8 država Srednje Europe. U listopadu je mađarski ICOM 
organizirao u Budimpešti sastanak kojem su iz HNK ICOM-a prisustvovali Damodar 
Frlan i Lidija Nikočević. Na satanku je razgovarano o potrebi revitalizacije ove inicijative 
i organizaciji rada u budućnosti. Dogovoreno je da se sljedeći sastanak održi u Minhenu 
u listopadu 2006. 

 
 

ICOM EUROPA 
 
 Od osnutka ove regionalne organizacije 1995. god HNK ICOM je njezin aktivni 
član čime doprinosi promicanju regionalnih interesa. Tijekom nekoliko proteklih godina 
ICOM Europe je bio manje aktivan, no imenovanjem novog predsjednika 2005. god. 
intenzivirao se i rad ove organizacije. U tom smislu je tijekom radnog susreta 
nacionalnih komiteta Njemačke i Vel. britanije u listopadu 2005. održan i radni sastanak 
ICOM Europe u Londonu kojem je prisustvovao D. Frlan. Raspravljalo se o prijedlogu 
akcije "Museums for Peace and Cultural Diversity" koja bi se trebala događati u rujnu 
2006. na prostoru naše regije.  

 
 
AKTIVNOSTI HNK ICOM-a TIJEKOM 2005. GODINE 
 
- 10. svibnja u Etnografskom muzeju organizirano je predavanje Mary-Lou Simac iz   
Canadian Conservation Institute. Ova ugledna stručnjakinja govorila je o ustroju i radu    
CCI, te o pojedinim slučajevima  zaštite. 



- 24-27. svibnja u Zagrebu je održan godišnji stručni skup CIDOC-a. Predsjednik HNK  
ICOM-a pozdravio je skup na otvorenju konferencije, a HNK ICOM je  
sudjelovao u organizaciji sufinanciranjem 10 kotizacija za članove HNK ICOM-a. 
 
- 18. svibnja obilježen je Međunarodni dan muzeja pod motom "Muzeji spone među  
kulturama", a HNK ICOM je kao i ranijih godina sufinancirao izradu prigodnog  
plakata.  
- HNK iCOM je u povodu Međunarodnog dana muzeja financirao koncerte u 6   
zagrebačkih muzeja.    
    
- HNK ICOM je sudjelovao u financiranju domjenka priređenog u povodu otvorenja 
manifestacije "Najbolje u baštini" u Dubrovniku, u rujnu 2005. Predsjednik je u ime 
ICOM-a i HNK ICOM-a pozdravio skup. 
 
- HNK ICOM je 13. i 14. listopada organizirao program posjete Zagrebu i razgledanja 
muzeja za kolege, članove ICOM-a iz Mađarske. Organiziran je i susret s razgovorom 
između članova ICOM-a iz Mađarske i Hrvatske u Etnogarfskom muzeju u Zagrebu, te je 
priređen domjenak. 
 
- U povodu obilježavanja 50. obljetnice osnutka MDC-a, predsjednik HNK ICOM-a je na 
prigodnom skupu u Gliptoteci HAZU predstavio ICOM, te povijest i rad HNK ICOM-a. 
 
- u povodu Noći muzeja 15. prosinca HNK ICOM je financirao koncerte u 6 zagrebačkih 
muzeja. 
 
- HNK ICOM i Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej "Staro selo" Kumrovec organizirali su 
20. prosinca javnu tribinu na temu etno muzeji i prezentacija tradicije a u povodu 
obilježavanja Godine tradicijskih obrta. 
 
- HNK ICOM je tijekom 2005. godine svojim članovima financirao 18 kotizacija u iznosu 
od 50.853,65 kn čime je omogućen njihov rad u međunarodnim komitetima. 
 
- u prosincu je HNK ICOM dobio svoju registriranu domenu na internetu. 
 

 
 
 

predsjednik HNK ICOM-a 
 
 

 
 
 
 
 



IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG NACIONALNOG KOMITETA ICOMA 
ZA 2006. 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 Snježana Pintarić, zamjenica predsjednika, 
Goranka Horjan, Lidija Nikočević, Davor Fulanović i Damodar Frlan, predsjednik, 
izabrani na Godišnjoj skupštini u ožujku 2005. 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 2006. godine.  
 

Tijekom 2006. god. održane su 3 sjednice Izvršnog odbora. IO je razmatrao i 
odlučivao o tekućim poslovima, o provedbi i financiranju pojedinih akcija iz Programa za 
2006. god., te o oblikovanju i prijavi Prijedloga programa rada za 2007. god. 
Ministarstvu kulture RH, Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada 
Zagreba i Zagrebačkoj županiji. 
 
 
ČLANSTVO 

 
31. prosinca 2006. HNK ICOM je imao 99 članova, od kojih 84 individualnih i 15 

institucionalnih. Prošle godine primljeno je 13 novih članova, 12 individualnih i 1 
institucionalan, a 7 članova bilo je u mirovanju. 

 
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 2006.  

Neki članovi izabrani su ili su već bili članovi Izvršnih odbora Međunarodnih 
komiteta ICOM-a: Goranka Horjan predsjednica ICR, Lidija Nikočević članica ICME-a, 
Želimir Koščević član CIMAM-a, Željka Kolveshi potpredsjednica ICMAH i Maja Šojat 
Bikić članica CIDOC-a. 

 



 
SAVJETODAVNI KOMITET ICOM-a 
 

Predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM sudjelovao je u radu 68. 
sjednice Savjetodavnog komiteta ICOM-a na redovnom godišnjem zasjedanju u Parizu, 
29 – 31. svibnja 2006.  

 
Od brojnih tema zanimljivo je izdvojiti: 

 Predstavnik Generalnog direktora UNESCO-a, Gadi Mgomezulu govorio je o 
nedozvoljenoj trgovini predmetima kulturne baštine, te je pohvalio suradnju UNESCO-a 
i ICOM-a. ICOM je također aktivno sudjelovao u radu 13. zasjedanja Međuvladinog 
komiteta za promicanje vraćanja predmeta kulturne baštine zemljama iz kojih su 
odneseni.  
Nadalje, UNESCO podržava uvođenje ICOM-ovog standarda za identifikaciju predmeta 
na 6 jezika. UNESCO je zajedno s ICOM-om sudjelovao u financiranju i izdavanju više 
publikacija, među njima Etičkog kodeksa i priručnika za muzeje koji će naći svoju 
primjenu prije svega u arapskim i afričkim zemljama. Od 2004. UNESCO i ICOM 
zajednički rade na Programu očuvanja ugrožene pokretne kulturne baštine i razvitka 
muzeja. 
Na 33. zasjedanju Generalne konferencije UNESCO-a prihvaćena je Konvencija o zaštiti i 
promicanju raznolikosti kulturnih sadržaja i umjetničkog izražavanja. To je jedan od tri 
stupa zaštite i promocije kulturne raznolikosti. 
 
 Predstavljena je ICOM-ova fundacije koja između ostalog pomaže sudjelovanje 
članova iz siromašnijih zemalja na važnijim događanjima i sastanciam koje priprema 
ICOM. 
 Podnesen je izvještaj i vođena je rasprava o krovnoj internet domeni Musedoma. 
Istaknuto je da je Musedoma zbog plaćanja članarine dostupna samo velikim muzejima.  
Odgovoreno je da se traže načini koji bi omogući sudjelovanje i manjih, siromašnijih 
muzeja. 
 Kandidati za organizaciju Generalne konferencije ICOM-a 2010. godine bili su 
Shanghai i Moskva. Izabran je Shanghai. 
 Gary Edson predstavio je nacrt novog Statuta ICOM-a koji je usvojen na 
Generalnoj konferenciji u Beču. 

Predstavljen je Strateški plan ICOM-a za razdoblje 2005-2007. 
Podnesen je izvještaj o Generalnoj konferenciji 2004. u Seulu i pripremama za 
Konferenciju u Beču 2007.  

 
CEICOM 
 

HNK ICOM je član CEICOM-a od 1993. god. CEICOM je regionalna inicijativa 
koja okuplja članove iz 8 država Srednje Europe. U listopadu 2006. Njemački ICOM 
organizirao je radni sastanak u Muenchenu u čijem radu je sudjelovalo 11 kolegica i 
kolega iz 7 zemalja Srednje Europe, među njima predsjednik HNK ICOM-a. 

Prvi dan bio je posvećen problematici legislative, etičkim pravilima i muzejskim 
standardima. 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 nacrta Izjave o poslanju u kojoj se između ostalog navodi: 

CEICOM je neformalna radna grupa čiji članovi su Nacionalni komiteti Austrije, 
Hrvatske, Češke, Njemačke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije. 

CEICOM zastupa i izražava zajedničke interese ncionalnih komiteta zemalja 
Srednje Europe u odnosu prema ICOM-u i drugim regionalnim organizacijama i radnim 
grupama. 

Suradnja članica omogućava: 
izgradnju i održavanje veza i kontakata, 
razmjenu iskustava i znanja, 
zaštitu kulturne baštine osobito u muzejskim zbirkama,  
doprinos očuvanju europskog kulturnog identiteta kroz zajedničke vrijednoisti, 
izgradnju mreže s drugim muzejima u ili izvan ICOM-a, kao i kulturnim 

ustanovama i partnerima na projektima u europskom kontekstu.  
 

 
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 nekoliko aktivnosti: 

Sastanak regionalnih organizacija ICOM-Europe i ICOM-Arab, Berlin 22-25. ožujka 
2006. Planira se povezivanje i suradnja ove dvije organizacije radi pripreme projekata 
koji bi trebali pridonijeti boljem razumijevanju dviju kultura. Na sastanak je bio pozvan 
predsjednik HMK ICOM-a. 

Tijekom 2006. HNK ICOM je na prijedlog ICOM-Europa sudjelovao u pripremi, a u 
rujnu u organizaciji "putujuće" konferencije "Muzeji za mir i kulturnu raznolikost". 
Sudionici su započeli put u Ljubljani gdje su imali i radni dio. Slijedeći dan sudionici iz 
desetak zemalja, uključujući i Generalnog tajnika ICOM-a, boravili su u Zagrebu gdje je 
organiziran radni dio s izlaganjima i raspravom. Potom je pripremljen domjenak i 
organizirano je razgledanje Muzeja za umjetnost i obrt. Sljedeći dan put je nastavljen 
autobusom prema Banja luci i Sarajevu gdje su također organizirani razgovori s 
muzealcima. Sudionici su svoj put završili u Dubrovniku na konferenciji "Najbolje u 
baštini" 
 
MEĐUNARODNI DAN MUZEJA 
 
 Tema Međunarodnog dana muzeja bila je "Muzeji i mladi ljudi". 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 2006. GODINE 
 
 

15. svibnja 2006. u Muzeju Mimara organizirano je predavanje Uda Goesswalda, 
predsjednika ICOM-Europa o kulturnoj baštini, didaktici međukulturalnog pristupa 
u muzejima i o novim identitetima u Europi. Naziv predavanja je bio "Rođeni u 
Europi".  
 
U travnju 2006. HNK ICOM je financijski pomogao studijski boravak Tončike 
Cukrov iz MDC-a u Parizu radi istraživanja zbirke plakata posvećenih 
Međunarodnom danu muzeja u arhivu ICOM-a.  
 
HNK ICOM je sufinancirao boravak Ann Nicholls i Aleid Rensen-Oosting u Hrvatskoj 
tijekom ocjenjivanja muzeja koji su se kandidirali za priznanje Europski muzej 
godine Europskog muzejskog foruma.. 
 
HNK ICOM je sudjelovao u financiranju domjenka priređenog u povodu otvorenja 
manifestacije "Najbolje u baštini" u Dubrovniku, u rujnu 2006. Predsjednik je u ime 
ICOM-a i HNK ICOM-a pozdravio skup. Sudionike konferencije i članove ICOM-a 
pozdravili su predsjednica ICOM-a Alissandra Cummins i Generalni tajnik John 
Zvereff. 
 
HNK ICOM je medijski podržao akciju "noć muzeja". 
 
G. Horjan i V. Maligec sudjelovale su Ko predstavnice HNK ICOM-a na regionalnoj  
konferenciji "Stanje kulturne i prirodne baštine na Balkanu" u Kladovu, 24-27.  
listopad, 2006. 

 
HNK ICOM je sufinancirao Međunarodni skupa direktora muzeja suvremene  
umjetnosti koji je organizirao Muzej suvremene umjetnosti. 

 
ICR čija je predsjednica Goranka Horjan, prijavio je uz nacionalne komitete Austrije,  
Hrvatske i Slovenije na ICOM-ov natječaj za financiranje posebnih projekata projekt  
"Training course for regional museums" što je u skladu sa Strateškim planom ICOM- 
a 2004-2007. 

 
Kao i svake godine, HNK ICOM je osigurao sredstva za plaćanje svih kotizacija svojim  
 članovima za koje su pristigli zahtjevi. Fnancirano je 18 kotizacija u iznosu od  
 50.853,65 kn čime je omogućeno sudjelovanje u radu sljedećih međunarodnih  
komiteta (prema primljenim izvještajima: CECA (Anica Ribičić-Županić), CIDOC  
(Maja Šojat Bikić),  CIMUSET (Davor Fulanović i Božica Škulj), ICDAD (Nela 
Tarbuk, ICME (Lidija Nikočević), DEMHIST (Vesna Vrabec), ICEE (Željka Sušić), 
CECA (Željka Jelavić), CIMAM (Daina Glavočić i Željko Koščević).  
 

predsjednik HNK ICOM-a 
 
Damodar Frlan 



IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG NACIONALNOG KOMITETA ICOMA 
ZA 2007. 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 Snježana Pintarić, zamjenica predsjednika, 
Goranka Horjan, Lidija Nikočević, Davor Fulanović i Damodar Frlan, predsjednik, 
izabrani na Godišnjoj skupštini u ožujku 2005. 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 2007. godine.  
 

Tijekom 2007. god. održane su 3 sjednice Izvršnog odbora. IO je razmatrao i 
odlučivao o tekućim poslovima, o provedbi i financiranju pojedinih akcija iz Programa za 
2007. god., te o oblikovanju i prijavi Prijedloga programa rada za 2008. god. 
Ministarstvu kulture RH, Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport Grada 
Zagreba i Zagrebačkoj županiji. 
 
 
ČLANSTVO 

 
Trenutno HNK ICOM ima 101 člana, od čega 83 individualna i 18 institucionalnih. 
 
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 2007.  
21. GENERALNA KONFERENCIJA ICOM-A, BEČ, 19-24. kolovoza 2007. 
Najvažniji događaj u djelovanju ICOM-a je Generalna konferencija koja se održava svake 
3 godine. 21. Konferencija je organizirana u Beču što je izazvalo veliki interes članova iz 
Hrvatske. Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a uplatio je dosada najveći broj od 27. 
kotizacija za sudjelovanje na Generalnoj konferenciji.  
Na taj način brojni članovi bili su um ogućnosti pratiti rad Konferencije, odn. sudjelovati 
u radu svojih Međunarodnih komiteta.  



Pored uobičajenih aktivnosti, Na Plenarnoj sjednici članova prihvaćene su sljedeće 
rezolucije: 
1. Zaštita i promocija univerzalne baštine uz poštivanje kulturne i prirodne raznolikosti, 
2. Dostupnost informacija i komunikacija, 
3. Obavještavanje muzeja o pitanjima intelektualnog vlasništva, 
4. Sprečavanje nedopuštene trgovine poticanje povratka, repatrijacije i restitucije 
kulturne baštine, 
5. Planiranje za slučaj nesreće i hitnih slučajeva 
6. Podrška održivom razvoju, 
7. Poticanje viših standarda i profesionalnog razvitka, 
8. poboljšavanje konzultativnih postupaka i donošenja odluka.  
 
Za vrijeme Generalne konferencije u Beču prihvaćen je i novi, revidirani Statut ICOM-a. 
 
 
SAVJETODAVNI KOMITET ICOM-a 
 

Predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM sudjelovao je u radu 69. i 70. 
sjednice Savjetodavnog komiteta ICOM-a na 21. Generalnoj konferenciji u Beču, 19 – 24. 
kolovoza 2008.  

 
Od brojnih tema zanimljivo je izdvojiti: 

  
- Izvještaj o primjeni trogodišnjeg (2004-2007.) Strateškog plana ICOM-a, 
- Izvještaj o reviziji Statuta ICOM-a, 
- Preimenovanje funkcije Generalnog tajnika u Generalnog direktora (usklađivanje s  
  francuskim zakonom), 
- Izvještaj o pripremi računalne baze podataka o članovima ICOM-a, 
- Predstavljanje i priprema Strateškog plana ICOM-a 2008-2010. čiji ciljevi jesu jačanje   
  utjecaja ICOM-a na globalnoj razni, osiguratim vodeću ulogu u promicanju vrijednosti  
  baštine, osiguranje učinkovitosti i visokih standarda u muzejima, osigurati sredstva za  
  implementaciju Plana, 
-Izbor tema za Međunarodni dan muzeja 2008.   
 
 
CEICOM 
 

HNK ICOM je član CEICOM-a od 1993. god. CEICOM je regionalna inicijativa 
koja okuplja članove iz 8 država Srednje Europe.  

Za vrijeme Generalne konferencije ICOM-a u Beču održane su 2 sjednice 
CEICOM-a na kojima su dogovorene daljnje aktivnosti ove radne grupe. 

CEICOM je neformalna radna grupa čiji članovi su Nacionalni komiteti Austrije, 
Hrvatske, Češke, Njemačke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije. 

CEICOM zastupa i izražava zajedničke interese ncionalnih komiteta zemalja 
Srednje Europe u odnosu prema ICOM-u i drugim regionalnim organizacijama i radnim 
grupama. 

Suradnja članica omogućava: 



izgradnju i održavanje veza i kontakata, 
razmjenu iskustava i znanja, 
zaštitu kulturne baštine osobito u muzejskim zbirkama,  
doprinos očuvanju europskog kulturnog identiteta kroz zajedničke vrijednoisti, 
izgradnju mreže s drugim muzejima u ili izvan ICOM-a, kao i kulturnim 

ustanovama i partnerima na projektima u europskom kontekstu.  
 

 
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 nekoliko aktivnosti: 

ICOM-Europa održao je za vrijeme Generalne konferencije ICOM-a u Beču izbornu 
sjednicu na kojoj je predsjednik HNK ICOM-a izabran u Izvršni odbor.  

Novi Izvršni odbor dogovorio je aktivnosti za 2008. god. i za razdoblje 2007-2010. 
 
MEĐUNARODNI DAN MUZEJA 
 
 Tema Međunarodnog dana muzeja bila je "Muzeji i univerzalna baština". 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 Studija Bruketa i Žinić.  

 
 
 
OSTALE AKTIVNOSTI HNK ICOM-a TIJEKOM 2007. GODINE 
 
Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a sufinancirao je i time sudjelovao s Konturom u 
izdavanje knjige Dr. Žarke Vujić "Izvori muzeja u Hrvatskoj". 
 
U svibnu u Muzeju Mimara organizirano je predstavljanje lista Museum Aktuell i Salma 
Exponatec u Koelnu. 
 
U lipnju je uz sufinanciranje Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i Šport Grada 
Zagreba organizirano studijsko putovanje po pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija u 
Njemačkoj. Tridesetak muzealaca iz Hrvatske, među kojima je bio veći broj članova 
ICOM-a, tijekom 6 dana posjetilo je desetak muzeja u Duesseldorfu, Essenu, Koelnu, 
Dortmundu i Aachenu.   
 
U rujnu je organizirano predavanje Else Bailey iz SAD– "How Museum Educators Build 
and Carry out Their Profession" u Etnografskom muzeju. 
 



U suradnji s Nacionalnim komitetima ICOM-a iz Bih i Srbije pripremljeno je izdavanje 
Etičkog kodeksa za muzeje. Kodeks je preveden na Hrvatski jezik i tiskan je u BiH. 
 
Ostvarena je suradnja s ICOM-om BiH i ICOM Srbija, te s radnom grupom ICOM SEE 
(Jugoistočna Europa), te su planirane zajedničke aktivnosti i susreti za 2008. 
 
Hnk ICOM se je natjecao za stipendiju ICOM-a koju je dobio za financiranje 
sudjelovanja Lorke Lončar iz Muzeja Hrvatskog Zagorja, kao mladog stručnjaka, u radu 
Generalne konferencije u Beču. 

 
HNK ICOM je sudjelovao u financiranju domjenka priređenog u povodu otvorenja 
manifestacije "Najbolje u baštini" u Dubrovniku, u rujnu 2006. Predsjednik je u ime 
ICOM-a i HNK ICOM-a pozdravio skup. Sudionike konferencije i članove ICOM-a 
pozdravili su predsjednica ICOM-a Alissandra Cummins i Generalni tajnik John Zvereff. 

 
HNK ICOM je medijski podržao akciju "noć muzeja". 
 
Kao i svake godine, HNK ICOM je osigurao sredstva za plaćanje svih kotizacija svojim  
članovima za koje su pristigli zahtjevi. Fnancirano je 32 kotizacija (27 za Generalnu 
konferenciju u Beču) u iznosu od rekordnih 66.293,28 kn čime je omogućeno 
sudjelovanje u radu brojnih međunarodnih  
komiteta.  

 
Zbog teškoća u organiziranju Okruglog stola u 2007. godini, Izvršni odbor je na 10. 
sjednici, 14. travnja odlučio da se ovaj važan program organizira sredinom 2008. 
 
Prikupljen je veći dio materiajla za izradu web stranica. Za taj posao angažiran je g. 
Hrvoje Stančić sa Katedre za informatologiju FF-a koji je najavio da će stranice biti 
dostupne do početka srpnja 2008.  
 
 
 

 
 
predsjednik HNK ICOM-a 
 
Damodar Frlan 
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