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326. generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM

ICOM Praha 2022
„Síla muzeí / The Power of Museums“
Praha, hlavní město České republiky a překrásné muzeum pod širým nebem, přivítá 
v týdnu od 20. do 28. 8. 2022 26. generální konferenci Mezinárodní rady muzeí ICOM.

Muzejní odborníci celého světa nastaví nová témata a směřování muzejního oboru 
minimálně na další tři roky.

Zajímat nás bude síla, pozice a možnosti muzeí při budování svobodné, demokratické 
a vzdělané společnosti; reakce muzeí na výzvy a potřeby 21. století; schopnost vyrovnat se 
s dopady pandemie COVID-19, společenskými i ekonomickými.

Během ICOM Praha 2022 budou představeny výsledky hledání nové definice muzea.

Buďme u toho společně! 

https://www.nm.cz/


4 ICOM PRAHA 2022

ICOM – Mezinárodní rada muzeí
Mezinárodní rada muzeí je celosvětová muzejní asociace, nevládní profesní organizace 
se statutem konzultanta UNESCO. Poskytuje muzeím a muzejníkům národní, mezinárodní 
i regionální prostor pro dialog a výměnu etických standardů a inovací. Od založení v roce 
1946 je hlavním úkolem ICOM prezentace a ochrana muzeí, kulturního a přírodního dědictví, 
hmotného i nehmotného, z minulosti i současnosti pro budoucnost. Prioritou ICOM  
je sdílení a předávání znalostí a vědomostí. ICOM v současnosti sdružuje téměř  
49 000 profesionálů ze 142 zemí a regionů světa, sdružených ve 118 národních výborech. 
Kromě toho zaštiťuje také 6 nadnárodních aliancí a 32 mezinárodních výborů, které jsou 
určeny různým muzejním specializacím.

Národní zemědělské muzeum

https://icom.museum/en/news/
https://www.nzm.cz/
https://icom.museum/en/news/
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Český výbor ICOM 
Český výbor ICOM naplňuje cíle a činnosti Mezinárodní rady muzeí ICOM v České republice, 
dbá na šíření a dodržování standardů a principů ICOM, které jsou obsaženy v Etickém 
kodexu ICOM a které kultivují a rozvíjejí muzejní prostředí v České republice. Český výbor 
ICOM a Slovenský komitét ICOM v roce 1994 navázaly na působení Československého 
výboru ICOM, který v roce 1946 stál u zrodu ICOM a Československo bylo jednou  
ze 14 zakládajících zemí. Český výbor ICOM má v současné době 90 institucionálních  
členů a více jak 350 individuálních členů. 

Národní technické muzeum

https://icom-czech.mini.icom.museum/
https://www.ntm.cz/
https://icom-czech.mini.icom.museum/
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Osnova konference 
CO
ICOM Praha 2022
26. generální konference ICOM 

KDY
20.–28. srpna 2022
20.–21. srpna 2022  Předkonferenční program, Poznejte Prahu!
22.–24. srpna 2022  Hlavní program, Kongresové centrum Praha
25. srpna 2022  Off-site meetingy, pražská muzea a okolí
26.–28. srpna 2022  Exkurze, postkonferenční program

KDE
Kongresové centrum Praha
5. května 1640/65
140 21 Praha
Česká republika
+420 261 172 222
+
Členské instituce ICOM České republiky

HYBRIDNÍ FORMÁT 
Vzhledem k situaci ovlivněné pandemií COVID-19 bude mít konference hybridní formát, 
tedy bude probíhat zároveň fyzicky i online. Konferenční systém gCon, uživatelsky 
vstřícný nástroj vyvinutý pro velké konference, zajistí zpřístupnění konference  
po celém světě. 

https://www.praguecc.cz/cz/homepage
https://icom-czech.mini.icom.museum/clenove/seznam-vsech-institucionalnich-clenu/
https://gcon.cz/cs/
https://www.youtube.com/watch?v=AchAnUdNAwM&t=1s
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O ČEM
Síla muzeí je hlavním tématem ICOM Praha 2022. Muzea ve 21. století mají obrovský potenciál 
a ovlivňovat svět kolem sebe a často stojí na začátku dlouhého řetězu společenského 
rozvoje. Muzea uchovávají minulost a současnost, interpretují je a předkládají veřejnosti 
k diskusi – mají sílu dělat svět lepším. Muzea mají sílu být nositeli morálních a etických 
hodnot. Muzea mají nenahraditelnou moc vysvětlovat, objasňovat a pomáhat budovat 
občanskou společnost, místní či národní identitu i společenskou odpovědnost. 

Muzea, jako veřejné instituce jsou velmi dobře viditelným příkladem a musí být příkladem 
zodpovědného a udržitelného hospodaření v souladu s přírodou a životním prostředím. 
Muzea jsou středem kreativního průmyslu a byla vždy výraznými činiteli turismu a cestovního 
ruchu. Lidská společnost je založena na společenské interakci a muzea jsou jedním 
z nejvýznamnějších míst, která ji umožnují.

Muzea mají sílu měnit svět k lepšímu!

PRO KOHO 
Generální konference ICOM se zúčastní pracovníci muzeí a galerií, pracovníci oborů 
kultury z oblasti veřejné správy i samosprávy. Konference je prostorem pro seznámení se 
s nejnovějšími trendy v rámci svých odborných zaměření ale také technologií a služeb.

ZA KOLIK 
Účastníci konference uhradí registrační poplatek v základní výši 350,- EUR pro fyzickou 
a 150,- EUR pro online účast.

Kongresové centrum Praha 

https://www.praguecc.cz/
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Témata

Síla muzeí 

Účel  Muzea a občanská společnost

Udržitelnost  Muzea a schopnost adaptace

Vize  Muzejní leadership

Doručení  Muzea a nové technologie 

Dům umění města Brna

https://www.dum-umeni.cz/
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Odborný program 
Hlavní přednášky 
Nejvýznamnější částí odborného programu konference ICOM Praha 2022 jsou čtyři hlavní 
přednášky světově uznávaných osobností, které v jednotlivých dnech přednesou své 
pohledy na témata konference. 

Plenární zasedání a panely
Nejvýznamnější součástí odborného programu generální konference otevřené všem 
účastníkům jsou plenární zasedání. V jejich rámci budou probíhat diskuse o rozvoji 
ICOM, tématu konference a panely na ta nejaktuálnější témata muzejního světa. Během 
26. generální konference ICOM se budou konat 4 plenární zasedání za účelem rozboru 
klíčových aspektů tématu „Síla muzeí“. 

Workshopy a kulaté stoly
Vedle velkých plenárních zasedání budeme diskutovat o jednotlivých tématech „Síly 
muzeí“ v menších skupinách během workshopů a kulatých stolů, které jsou vhodnější 
pro otevřené diskuze a umožňují debaty všech zúčastněných. Jedná se o méně formální 
setkání, která dají účastníkům příležitost přenést teorii do praxe a získat tak cenné 
zkušenosti, poznatky a kontakty z interakce s muzejníky z celého světa. 

Networking Sessions 
Networkingová, neboli propojovací, setkání jsou určena všem novým členům ICOM 
a rovněž všem členům do 35 let věku, kteří by se rádi dozvěděli více o činnosti ICOM, 
obecném poslání organizace a jejích aktivitách. Mohou se na nich setkat se zkušenějšími 
kolegy a poznat strukturu fungování ICOM, seznámit se s prací mezinárodních výborů či 
regionálních aliancí a načerpat další zkušenosti pro svou muzejní práci.

Odborný program mezinárodních výborů
Mezinárodní výbory spojují muzejní pracovníky z celého světa a tvoří stěžejní think 
tank světového muzejnictví a péče o kulturní dědictví ve specializovaných konkrétních 
tématech a oborech. Více se o zaměření a práci mezinárodních výborů dozvíte zde. 

https://icom.museum/en/network/committees-directory/?type=137
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Akce & Exkurze
Poznejte Prahu!
20.–21. 8. 2022
Během úvodních dvou dnů budou probíhat zasedání Výkonného výboru, samostatná 
zasedání národních a mezinárodních výborů a zasedání předsednictev mezinárodních 
výborů. Tato zasedání jsou určena pouze členům příslušných výborů, tudíž je pro všechny 
účastníky připraven bohatý doprovodný program.

Jednou z možností, jak poznat Prahu jsou komentované prohlídky. Zkušení průvodci 
zavedou zájemce na ta nejpozoruhodnější místa a seznámí je s historií a zajímavostmi 
hlavního města České republiky. Národní zemědělské muzeum na tyto dva dny připraví 
kurzy vaření, kde se účastníci konference mohou zblízka seznámit s tradiční českou 
kuchyní.

Slavnostní zahajovací večer 26. generální konference ICOM
22. 8. 2022
Slavnostní zahajovací večer 26. generální konference ICOM, tzv. Opening Party, se odehraje 
ve dvou významných českých muzeích, která společně tvoří funkcionalistický komplex 
v pražské čtvrti Letná. Národní technické muzeum a Národní zemědělské muzeum patří 
mezi muzejní špičky nejen v České republice, ale i v Evropě a ve světě. 

Jedná se o první příležitost ke společnému setkání účastníků z celého světa. Pro všechny 
je připravován pestrý program od kulturních vystoupení, přes raut s českými specialitami 
až po prohlídky obou muzeí nebo jízdu v kočáře taženém Starokladrubskými koni (Národní 
hřebčín Kladruby n. Labem je zapsán na Seznamu nehmotného dědictví UNESCO).

Muzejní noc
23. 8. 2022
Večer 23. srpna bude patřit pražským muzeím. Muzea v centru Prahy zprostředkují 
neobyčejný kulturní zážitek pro všechny účastníky konference, kteří si budou moci vybrat 
z pestré nabídky výstav, koncertů a komentovaných prohlídek. Jednou z variant rovněž 
bude shlédnutí módní přehlídky. 

Muzejní noc probíhá v muzeích v užším centru Prahy, takže je možné mezi nimi snadno 
přecházet pěšky a kulturní program tak spojit s příjemnou procházkou po letní večerní Praze. 

Slavnostní předání vlajky Generální konference ICOM
24. 8. 2022
Slavnostní večer, který symbolicky uzavře hlavní část programu 26. generální konferenci 
ICOM Prague 2022, proběhne v jedinečné budově Národního muzea přímo v centru 
Prahy. Závěrečný ceremoniál bude příležitostí k oslavě dosažených výsledků a výstupů 
konference, stejně jako k formálnímu předání vlajky ICOM organizačnímu výboru  
27. generální konference. 
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Muzejní veletrh 
22. 8.–24. 8. 2022
Hlavní program konference bude probíhat v Kongresovém centru Praha. Vedle přednášek 
a workshopů bude významnou součástí akce i muzejní veletrh. Delegáti konference budou 
přijíždět s velkým zájmem o novinky v oblasti vybavení, technologií a služeb z muzejního 
oboru. V rámci Muzejního veletrhu se budou prezentovat společnosti dodávající zboží 
a služby pro muzea, agentury činné v oblasti cestovního ruchu aj. 

Off-site meetingy
25. 8. 2022
Jedná se o zasedání 32 mezinárodních výborů, které spojují muzejní pracovníky 
z celého světa a tvoří stěžejní think tank světového muzejnictví a péče o kulturní dědictví 
ve specializovaných konkrétních tématech a oborech. Off-site meetingy budou probíhat 
v členských institucích ICOM v Praze a blízkém okolí. Jejich tradiční součástí jsou odborné 
přednášky i doprovodný program a prezentace hostitelských institucí.

Exkurze
26.–28. 8. 2022
Poznávání hostitelské země a návštěva členských muzejních institucí ICOM je důležitým 
cílem generální konference. Díky tomu, že Praha je situována v samém srdci Česka, 
můžeme nabídnout jedinečnou příležitost poznat krásy naší středoevropské země 
a navštívit téměř všechny členské instituce ICOM, které sídlí mimo Prahu. Vydejte se 
s námi na jednu ze 40 plánovaných exkurzí po celé České republice a vychutnejte si dosud 
neobjevené krásy českého muzejnictví!

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

https://www.muzeumhk.cz/
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Národní muzeum v přírodě

Muzeum Vysočiny Třebíč

https://www.nmvp.cz/
http://www.muzeumtr.cz/
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Organizátoři konference
Mezinárodní rada muzeí ICOM
ICOM Secretariat
15 Rue Lasson
75012 Paris
France

Český výbor ICOM 
Sekretariát
Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6
659 37 Brno
Česká republika

GUARANT International spol. s.r.o.
Českomoravská 19
190 00 Praha 9
Česká republika

Zvláštní poděkování pro Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Maltézské náměstí 1
118 00 Praha 1
Česká republika

Centrum současného umění DOX

Kancelář
Národní muzeum
Václavské náměstí 68
110 00 Praha
Česká republika

https://www.dox.cz/
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Zůstaňte v obraze 
SLEDUJTE NÁS: 

 ICOM Česká republika

 Generální konference ICOM Praha 2022
 Facebooková stránka Generální konference ICOM

Chcete se dozvědět více o 26. generální konferenci ICOM Praha 2022? 
Martina Lehmannová
Výkonná ředitelka
Kancelář ČV ICOM pro přípravu Generální konference ICOM Praha 2022
lehmannova@icom-czechia.cz 
+420 723 041 636

Chcete se dozvědět více o možnosti vystavovat na muzejním veletrhu  
nebo o sponzorství? 
Pavla Krištofová
Industry Liaison Officer
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19
190 00 Praha 9 
Česká republika
kristofova@guarant.cz
+420 797 859 591

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

https://icom-czech.mini.icom.museum/
https://prague2022.icom.museum/cs
https://www.facebook.com/ICOMGC
mailto:lehmannova@icom-czechia.cz
mailto:malkova@guarant.cz
https://www.msb-jablonec.cz/







