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Slovenski muzeji v besedi in sliki  

 

Slovenski muzealci se povezujejo v treh različnih organizacijah, ki imajo status 

društva in se v večji meri financirajo preko razpisov Ministrstva za kulturo 

namenjenih nevladnim organizacijam. 

Mednarodni muzejski svet ICOM s sedežem v Parizu, ki deluje vpod okriljem 

UNESCa je najbolj številčna in najvplivnejša svetovna muzejska organizacija. 

Članstvo v ICOMu med drugim omogoča prost vstop v številne muzeje po vsem 

svetu in brezplačno prejemanje novic. Največ dela poteka v mednarodnih 

komitejih in v nacionalnih odborih. Slednji povezujejo muzeje po zemljepisnem 

načelu (države ali regije), mednarodni komiteji pa združujejo sorodne muzeje ali 

strokovnjake iz tipičnih muzejskih strok. Slovenski odbor ICOM združuje več 

kot 130 individualnih in 4 kolektivne člane. Aktivnost odbora je usmerjena 

predvsem v pomoč članom pri udeležbi na letnih srečanjih mednarodnih 

komitejev ICOMa. Večino teh sredstev odbor pridobi od ministrstva za kulturo, 

saj je večji del članarine namenjen delovanju urada ICOM v Parizu. Trenutno so 

štirje Slovenci člani predsedstev različnih mednarodnih komitejev, dr. Orest Jarh 

pa od septembra letos opravlja funkcijo sekretarja mednarodnega komiteja za 

muzeje znanosti in tehnologije CIMUSET. Veliko priznanje slovenskemu 

muzealstvu je podelitev organizacije treh letnih konfrenc mednarodnih 

komitejev (CIMUSET, ICTOP in MPR) v letu 2003. Konferenca je pod 

pokroviteljstvom minstrice za kulturo potekala v septembru, kot gost pa se je je 

udeležil tudi predsednik ICOMa Jacques Perrot.  

Slovensko muzejsko društvo posamično povezuje vse muzejske strokovnjake v 

državi. Vsaki dve leti poteka zborovanje, kjer muzealci predstavijo svoje delo, 

naslednje bo v pričetku oktobra na Ptuju. SMD podeljuje Valvasorjeva 



priznanja, ki so najvišje nagrade v slovenskem muzealstvu. Pod okriljem SMD 

poteka Muzeoforum, kjer priznani domači in tuji strokovnjaki predstavljajo 

svoje izkušnje in poglede. 

Skupnost muzejev Slovenije (SMS) povezuje muzeje institucionalno in šteje 

trenutno 63 članic. Ukvarja se predvsem s problemi, ki so skupni vsem 

muzejem. Dejavnost skupnosti poteka v sekcijah, ki združujejo različne 

muzejske strokovnjake (pedagogi, knjižničarji, restavratorji, dokumentalisti) in 

sorodne muzeje (sekcija za tehniško dediščino). Največ pozornosti in tudi 

finančnih sredstev SMS namenja izobraževanju muzejskih delavcev in finančni 

pomoči posameznikom ob udeležbi na mednarodnih konferencah, ki ne potekajo 

pod okriljem ICOMa. V sodelovanju z nizozemsko muzejsko organizacijo je 

SMS pripravila program izobraževanja na področju muzejskega menedžmenta, 

ki poteka vsaj enkrat letno in se ga udeležujejo predstavniki vseh slovenskih 

muzejev.  

Ena pomembnejših akcij je muzejski sejem, na katerem se člance skupnosti 

predstavijo javnosti in poteka vsaki dve leti. Zadnji tovrstni sejem je lanskega 

oktobra potekal v Narodni Galeriji v Ljubljani, na njem pa se je predstavilo 

preko štiridest slovenskih muzejev. Sejem je bil ocenjen kot zelo uspešen, saj ga 

je v treh dneh obiskalo okrog 2500 ljudi. 

Pod okriljem SMS že več let poteka projekt vizualizacije slovenskih muzejev, ki 

ga izvajamo v sodelovanju z Boštjanom Burgerjem. Pričakujemo, da bodo 

prihodnje leto na ta sodoben način obdelane vse članice skupnosti, kar je 

nedvomno izjemen dosežek v svetovnem merilu. 

Skupni projekt Skupnosti muzejev Slovenije, Slovenskega muzejskega društva 

in Narodnega muzeja Slovenija je revija ARGO, najpomembnejša strokovna 

publikacija sloveskih muzealcev, ki izhaja dvakrat letno. 

Skupnost muzejev Slovenijwe je pred tremi leti v sodelovanju z Mladinsko 

knjigo izdala vodnik po slovenskih muzejih v katerem je predstavljenih 252 



muzejev, dislociranih enot in posameznih zbirk. Kljub temu, da se osnovni 

podatki zelo hitro spreminjajo, je to še vedno najpopolnejši pregled bogastva 

slovenske kulturne dediščine. 

SMS in njeni čani aktivno sodelujejo z Ministrstvom za kulturo pri spremembah 

zakonodaje in drugih strokovnih vprašanjih, ki zadevajo varstvo kulturne 

dediščine. V prihodnje bo tako preko SMS potekal proces poenotenja 

informacijskega sistema v slovenskih muzejih in povezava z registrom kulturne 

dediščine. 

Skupnost muzejev Slovenije je članca Evropske mreže muzejskih organizacij 

(NEMO), preko svojih članic pa je povezane še v številna druga združenja v 

okviru ICOM in izven njega. 

 

 


