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THE POWER
OF MUSEUMS

Vážené kolegyně, kolegové, spolupracovníci  
a partneři Českého výboru ICOM, 

dovolujeme si Vás pozvat na Mezinárodní sympozium ICOM Praha 2021,  
které se bude konat 25.–27. srpna 2021. Mezinárodní sympozium je 
důležitou součástí příprav generální konference Mezinárodní rady  
muzeí ICOM Praha 2022.

Hlavní téma zní The Power of Museums, tedy Síla muzeí. Budeme  
se jím zabývat ve čtyřech oblastech: Muzea a občanská společnost, 
Udržitelnost: schopnost muzeí překonávat krize, Muzejní leadership, 
Muzea a nové technologie. Samostatný panel se bude věnovat definici 
muzea. Ke každému tématu budou připraveny dvě přednášky, jedna 
prezentovaná českým mluvčím, druhá zahraničním. Přednášky uvedou 
jednotlivá témata a naznačí cestu, jak je budeme rozvíjet. Na sympozium 
bezprostředně navazuje inspekční cesta předsedů mezinárodních 
výborů s návštěvami vybraných pražských institucí, které se zapojí 
do programu Generální konference, a Kongresového centra Praha.

Na Mezinárodní sympozium ICOM 2021 a následnou Inspekční cestu 
zveme účastníky z České republiky i ze zahraničí. Očekáváme, že přijede 
většina předsedů mezinárodních výborů ICOM. Pro účastníky z Česka to 
bude jedinečná příležitost, jak se s nimi osobně seznámit. Kolegové z těch 
částí světa, které čelí komplikovanému průběhu pandemie COVID-19,  
se akce zúčastní on-line.

Budeme nesmírně potěšeni, pokud naše pozvání přijmete. V rámci 
celého náročného procesu příprav jste našimi nejdůležitějšími partnery 
a rádi bychom vám touto cestou zároveň poděkovali za dosavadní 
přízeň a podporu.

V příloze naleznete program Mezinárodního sympozia a Inspekční cesty 
a také formulář potvrzení účasti, který prosím zašlete zpět nejpozději 
do 25. července 2021.

S úctou,
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předsedkyně
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PROGRAM MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA ICOM 2021

25. srpna 2021

18:00–22:00 Slavnostní zahájení v Primátorské rezidenci

26. srpna 2021

10:00–10:15 Slavnostní zahájení v Národním Muzeu

10:15–12:30  Odborný panel
 • Muzea a občanská společnost
 • Udržitelnost: schopnost muzeí překonávat krize
 • Muzejní leadership
 • Muzea a nové technologie

14:00–15:30  Představení příprav generální konference

15:30–16:00  Panel k postupu příprav nové definice muzea

16:00–16:15  Panel k statutu ICOM o udržitelném rozvoji muzeí

16:15–16:30  Diskuse

16:30–16:45  Slavnostní zakončení

17:00–18:00  Komentovaná prohlídka Národního muzea

PROGRAM INSPEKČNÍ CESTY

27. srpna 2021

09:00–11:00 Komentovaná prohlídka Kongresového centra Praha

FORMÁT

Mezinárodní sympozium ICOM 2021 bude hybridní. Proto bude kombinovat příspěvky přednesené 
na místě s příspěvky kolegů, kteří se budou připojovat on-line. Inspekční cesta bude probíhat fyzicky, 
pouze část bude on-line. V případě výrazného zhoršení pandemické situace proběhne Mezinárodní 
sympozium ICOM 2021 i Inspekční cesta pouze on-line

Účast na Mezinárodním sympoziu je zdarma. 

Simultánní tlumočení do anglického a českého jazyka bude zajištěno.

Děkujeme za podporu Ministerstvu kultury, Národnímu muzeu a hlavnímu městu Praha.


