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Zpráva ze zahraniční služební cesty 

 

Jméno a příjmení 

účastníka cesty 
Ing. Petra Vávrová, Ph.D.  

Pracoviště – dle 

organizační struktury 

OOKF 1. 4 a OVVL 1.4.1 

Pracoviště – zařazení Ředitelka OOKF a vedoucí OVVL 

Důvod cesty Účast na konferenci 24th ICOM General meeting v Miláně s názvem 

„Museum and Cultural Landscapes“ ve dnech 3.-9.7.2016 v MiCo centru 

v Miláně. Konference se účastnilo přes 3000 profesionálů ze 120 zemí.  
Místo – město Miláno 

Místo – země Itálie 

Datum (od-do) 3.-9.7. 2016 

Podrobný časový 

harmonogram 
3.7. 2016  

Příjezd vlakem z Říma ve večerních hodinách, ubytování.  

4.-8.7. 2016 

Účast na konferenci ICOM General meeting v Miláně s názvem 

„Museum and Cultural Landscapes“  

8.7. Odlet do Prahy ve večerních hodinách.  

Spolucestující z NK - 

Finanční zajištění Institucionální výzkum, Oblast 6 – navýšení č. 0139  

Cíle cesty Načerpat informace v oblasti péče o sbírky, navázat kontakty. 

Prohlídka a diskuze s vystavujícími firmami v oblasti produktů a 

technologií pro péči o sbírky.  

Plnění cílů cesty 

(konkrétně) 

Viz. detailní zpráva níže.  

 

Program a další 

podrobnější informace 

 

 

Přivezené materiály - 

Datum předložení zprávy 11.7. 2016 

Podpis předkladatele 

zprávy 

Petra Vávrová 

Podpis nadřízeného  

Vloženo na Intranet  

Přijato v mezinárodním 

oddělení 
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Podrobná zpráva: 

Moto: ICOM Milano 2016 

The capital of Lombardy was chosen to welcome the 24th General Conference of the 

International Council of Museums in 2016!  

Participating in this important event is a unique opportunity to experience the new Milan by 

taking part in the daily excursions, international working groups and outstanding shows and 

cultural experiences which will be available at ICOM 2016. 

 

Program: 

Na konferenci probíhaly souběžně v několika desítkách sálů přednášky z mnoha oblastí. Proto 

prezentuji vybraný program. Souběžně s přednáškami probíhala i výstava a prezentace firem a 

institucí z celého světa, proto jsem zahrnula i odborné přednášky z této sekce – příspěvky 

byly mnohem více zaměřeny na prezentaci nových nástrojů pro péči o sbírky, analýzy, využití 

nových technologií, nové materiály, apod.  

 

 

 

Monday  

We are delighted to welcome five Keynote Speakers, artists, thinkers and doers renowned 

the world over, each distinguished in their very different lines of work and sharing a 

commitment to the ideals of ICOM. 

The Opening Ceremony on the morning of Monday, 4 July will include speeches by Orhan 

Pamuk, Nobel Prize-winning Turkish novelist, and Christo, artist famous for his 

environmental interventions, carried out with his partner Jeanne-Claude until her 2009 death.  
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Tuesday 
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Wednesday  
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