
                                                                                                                   
 

Partneři projektu: 

                                       
Røros Kommune 

Pozvánka na mezinárodní konferenci 

 „Ochrana sbírek muzeí v přírodě“  

v rámci 26. Generální konference ICOM, 

Rožnov pod Radhoštěm, 26.8.2022 
 

Místo konání: Valašské muzeum v přírodě, Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm 

Areál Dřevěného městečka, Janíkova stodola 

Program: 

8.30 – 9.30  Registrace 

9.30  Přivítání, vystoupení hostů – zástupci ICOM, Norský velvyslanec, MKČR, MFČR 

a Národní muzeum v přírodě (NMvP) 

10:00  Prezentace 1 – Představení NMvP/VMP, program symposia NMvP  

10.30 Prezentace 2 – Představení nového projektu „Zabezpečení sbírek NMvP“, 

Česko – Norská spolupráce  

11.15   Přestávka na kávu 

11.30 Prezentace 3 – Představení lokality Røros, zapsané do seznamu UNESCO – 

protipožární ochrana historických budov - zkušenosti a vývoj (Røros Kommune 

– Požární sbor)  

12.00 Prezentace 4 – Zabezpečení sbírek – vzdělávání a metodika praktické výuky 

pro zaměstnance muzeí (Technické muzeum v Brně) 

12.30   Diskuze 

13.00   Oběd 

13.50 – 17.30  

Komentovaná prohlídka areálů VMP, vč. systémů technické ochrany 

Komentovaná prohlídka Libušína, vč. systémů technické ochrany 

  

18.00 – 22.00  Společenský program pro účastníky, valašské speciality, cimbálová muzika 

 

Jednací jazyk: čeština a angličtina, simultánní překlad je zajištěn. 

 



                                                                                                                   
 

Partneři projektu: 

                                       
Røros Kommune 

 

Další informace: 

Konference je součástí 26. Generální konference ICOM. Organizačně a finančně je zajištěna 

v rámci projektu „Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě“, který je spolufinancován 

z Finančního mechanismu EHP/Norska. Partnery projektu jsou Český výbor ICOM, Røros 

Kommune Norsko a Technické muzeum v Brně. 

Při prezentaci obdrží každý účastník abstrakty přednášek a další pracovní materiály. 

Součástí konference je prohlídka a popis funkcí moderního protipožárního systému v 

rekonstruovaném objektu Libušín na Pustevnách a prohlídky areálů Valašského muzea 

v přírodě. 

Účast na konferenci je bezplatná. Občerstvení, oběd a účast na společenském večeru bude 

pro účastníky konference hrazeno z prostředků EHP/Norska a NMvP. Pro účastníky Generální 

konference ICOM také z prostředků dotace MK ČR pro ČV ICOM. 

Ubytování: 

Pořadatelé mohou zajistit omezený počet noclehů(25.-26.7 a26.-27.7.2022. Ubytování si 

hradí účastníci sami. 

 

Termín uzávěrky přihlášek: 18.7.2022 

 

Příloha: Přihláška na konferenci 


