ÚNIA MÚZEÍ V PRÍRODE
odborná komisia ZMS pre múzeá v prírode

Správa o činnosti do 27. VZ ZMS
Činnosť UMP sa v roku 2016 (po 26. VZ ZMS) zamerala na tieto aktivity:
-

Zasadnutie UMP sa uskutočnilo dňa 25.5.2016 v Starej Ľubovni, počas konferencie Múzeum pre
všetkých. Na zasadnutí bola prednesená správa o činnosti a schválený plán činnosti na ďalšie
obdobie, ktorý je súčasťou zápisnice zo zasadnutia.

-

V rámci plánu činnosti v roku 2017 predseda UMP Mgr. Fundák vypracoval návrh odbornej
exkurzie do Múzea vesnice jihovýchodní Moravy v Strážnici. K danej exkurzii mala byť
spracovaná žiadosť o poskytnutie príspevku zo ZMS. V dvojkolovej výzve k vyjadreniu záujmu
členov UMP sa však prihlásilo iba 10 členov z 24. Keďže náklady na exkurziu na jedného
účastníka by takýmto nízkym počtom záujemcov boli vysoké, exkurzia nebola realizovaná.

-

Na základe nedostatočného záujmu o odbornú exkurziu Predseda UMP vypracoval žiadosť
o poskytnutie príspevku zo ZMS na rok 2017 na realizáciu aktivity „Vzájomná propagácia múzeí
v prírode“. Po pripomienkovaní tohto návrhu členmi UMP bola spracovaná a podaná táto
žiadosť v decembri 2016. V žiadanej sume 400,- € bola zahrnutá príprava a výroba ôsmich
informačných panelov pre osem múzeí v prírode, ktorých zamestnanci sú členmi UMP. Každý
informačný panel bude obsahovať informácie o UMP ako odbornej komisii ZMS a informácie
o ostatných siedmich múzeách v UMP. V prípade schválenia príspevku na 27.VZ ZMS bude táto
aktivita realizovaná v mesiacoch máj až jún 2017.

-

Na základe podnetu k uzatvoreniu dohody o spolupráci medzi UMP a ČSMP (Český svaz muzeí
v přírodě) bola táto možnosť preverená u tajomníčky ZMS. Nakoľko UMP je odbornou komisiou
ZMS, takúto dohodu môže podpísať iba predseda ZMS.

-

Spolupráca s AEOM, v ktorom je tajomníčka UMP Katarína Očková členkou Výboru. V roku 2016
sa konali 2 zasadnutia Výboru AEOM, v rámci ktorých boli aktualizované e-mailové kontakty
v súvislosti s poslaním pozvánok na 28. AEOM konferenciu do Veľkej Británie, ktorá sa bude

konať v termíne 21.-24.8.2017. Mgr. Očková oslovila k účasti na tejto konferencii predsedu
UMP, ako aj kolegov z Ľubovnianskeho múzea v súvislosti s výmenou generácií v AEOM
a rozširovaním medzinárodnej spolupráce múzeí v prírode.
-

Mgr. Očková sa od augusta 2016 podieľala na príprave medzinárodnej konferencie „Poslání a
budoucnost muzeí v přírodě“, ktorú pripravuje ČSMvP v spolupráci s Valašským muzeom
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pod záštitou Ministerstva kultury ČR.

-

Rozoslanie, pripomienkovanie a finalizácia interného materiálu k prevádzkovým problémom
v múzeách v prírode na Slovensku. Materiál vychádza z tém pracovného kolokvia,
uskutočneného v januári 2015 v Zuberci.

-

Poskytovanie informácií o činnosti UMP a múzeí v prírode rôznym médiám, zahraničným
i domácim záujemcom a partnerom.

-

Súčinnosť pri plnení úloh ZMS (poskytovanie informácií pre ZMS, informovanie členov UMP
o činnosti ZMS).

-

Tajomníčka UMP elektronickou poštou priebežne informovala členov UMP o pripravovaných
podujatiach, legislatíve i činnosti ostatných inštitúcií v oblastiach týkajúcich sa problematiky
múzeí v prírode.

Členskú základňu UMP tvorí v súčasnosti 24 členov. V roku 2017 plánuje UMP realizovať aktivitu
Vzájomná propagácia múzeí v prírode v prípade schválenia príspevku ZMS. Výbor UMP ďalej
zorganizuje Zasadnutie členov UMP, v rámci ktorého predloží plán činnosti na ďalšie obdobie.
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